
Árajánlatkérés 
TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK ELLÁTÁSA 

  
1. Az Árajánlatot kérő neve: Balatonvilágos Község Önkormányzata 
        Címe: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. Telefonszáma: +3688/480845 
        Képviselő: Takács Károly polgármester 

2. A beszerzés tárgya, mennyisége: települési főépítészi feladatok ellátása mellékelt 
szerződés-tervezet szerint 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: mellékelt szerződés-tervezet 
szerint 

4. A szerződés típusa (pl.: keretszerződés, szolgáltatási, áruszerződés): mellékelt 
szerződés-tervezet szerint 

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: mellékelt szerződés-tervezet 
szerint 

6. A teljesítés helye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., Balatonvilágos 
közigazgatási területe mellékelt szerződés-tervezet szerint 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: mellékelt szerződés-tervezet szerint 
8. Az árajánlattétel benyújtási határideje: 2020. május 28. 
9. Az árajánlattétel benyújtásának címe: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.   
10. Az Árajánlatot kérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége Takács Károly 

polgármester, +3688/480845, bvilagos.polg@invitel.hu  
11. Ajánlatban megjelölendő minimum: a mellékelt szerződés-tervezet 3. pontjában 

foglalt díj mértéke 
  
Az árajánlathoz csatolandó dokumentumok (amennyiben releváns):   

a) Átláthatósági nyilatkozat   
b) Kettő db referencia    
c) Tevékenységet igazoló dokumentumok (szakképzettség igazolás, főépítészi vizsga 

vagy mentesség, kamarai tagság, stb.)  
d) Cégbírósági végzés, egyéni vállalkozói igazolvány    
e) Aláírási címpéldány    
f) Felelősségbiztosítás igazolása   

 
Az elbírálás elsődleges szempontja a legkedvezőbb vállalkozói díj mértékét kínáló 
ajánlattevő, azonos feltételek és díj esetén a szerződéstervezet feltételeinél az önkormányzat 
számára kedvezőbb feltételek megléte vehető figyelembe.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a beszerzési szabályzata értelmében:  
1. Az árajánlatkérés nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az Árajánlatot kérő 
számára.  
2. Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:  

a. nem nyújtottak be árajánlatot;  
b. az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt 

feltételeknek;  
c. az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek;  
d. az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke 

eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;  
e. egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb 

Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot 



kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az 
árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem 
biztosított;  

f. nem a felkért Árajánlatot tevők nyújtották be az árajánlatot;  
g. egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 
Árajánlatot kérő aláírása: 
 Takács Károly  
  polgármester 
MELLÉKLET: 

Vállalkozási szerződés tervezete 

Amely létrejött  
egyrészről Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38, adószám: 15734044-2-14), mint megrendelő, képviselője: Takács Károly 
polgármester,  
mint Megrendelő 
 
másrészről 
 xxxxxx xxxxxx építészmérnök 0000 xxxxx, xxxxx u. 00.(adószám: 00000000-0-00, 
bankszámlaszám:00000000-00000000, váll. igazolvány szám: xx-xx, kamarai tagsági szám: 
xx xx xx),  
mint Vállalkozó, (továbbiakban úgy is, mint Főépítész) 

együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint Balatonvilágos 
Község települési főépítészi feladatainak ellátása tárgyában: 

1. A vállalkozási szerződés tárgya: 
1.1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020.(VI... .) számú 
határozata alapján 2020. július 01. napjától 2024. december 31. napjáig, tartó határozott 
időszakra Balatonvilágos Község közigazgatási területére kiterjedő, a 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet szerinti települési főépítészi tevékenység végzésével bízza meg a vállalkozót. 
1.2. A vállalkozó személyes közreműködésre, a szerződés szerinti, előkészített iratok átadása, 
egyeztetések lefolytatása, illetve ügyfélfogadás céljából minden páros hét szerdai napján 
legalább 8 óra / VAGY: minden hét szerdai napján legalább 4 óra időtartamban köteles az 
Önkormányzat székhelyén rendelkezésre állni, valamint szükség szerint a Polgármesterrel 
történt egyeztetés alapján.  
1.3. Kivételt képez az 1.2. pont alól, amennyiben a feladat elvégzése a székhelyen kívül, 
illetve más időpontban lehetséges, vagy szükséges. Ezen időpontokról vállalkozó és 
megrendelő kötelesek egymást előzetesen tájékoztatni, egymással egyeztetni. 
1.4. A személyes közreműködésen túl, a jelenlétet nem igénylő ügyekben a felek e-mail útján 
tartják a kapcsolatot egymással, közlik az aktuális feladatokat, javaslatot, állásfoglalást 
igénylő eseményeket az alábbi e-mail címeken: 
települési főépítész publikus elektronikus levélcíme:  xxx@xxx.hu 
Önkormányzat elektronikus levélcíme:  bvilagos.polg@invitel.hu 

2. A települési főépítész feladatkörébe tartozik: 



2.1. A településrendezési- és településképi eszközökkel kapcsolatos feladatok 
a) Ellátja a településrendezési eszközök, valamint a településképi eszközök elkészítésével és 

felülvizsgálatával, szükség esetén módosításával összefüggő feladatokat az eszközök 
elfogadására és módosítására vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően (a jelen 
szerződés aláírásának időpontjában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet, a 
TFR előírásai szerint). 

b) Előkészíti a képviselő-testület döntéseihez szükséges szakmai anyagokat, összefoglalókat, 
tervezési programot, javaslatokat. A tervkészítés során együttműködik a tervezőkkel és 
képviseli az Önkormányzat érdekeit. 

c) Szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait (beleértve a 
partnerségi egyeztetést is) és ezek során elősegíti a tervek készítésének nyilvánosságát, 
előkészíti a Polgármester kapcsolódó levelezését, valamint a hirdetményeket aláírásra. 

d) A véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett véleményeket összesíti, elkészíti 
az összefoglalót a képviselő-testület elé, és azok figyelembe vételével a településrendezési 
eszközöket jóváhagyásra előkészíti. 

e) Előkészíti a jóváhagyás során hozott változások átvezetését. Elkészíti a TFR alapján 
szükséges polgármesteri összefoglalót az elkészült eszközök közzétételéhez, továbbá 
gondoskodik a véleményezők részére a kész eszközök megküldéséről, a jogszabály alapján 
kötelező továbbításokról (pl. Lechner Tudásközpont részére).  

f) Főépítészi tevékenységével elősegíti a jóváhagyott tervek és építési szabályzat betartását. 

2.2. A főépítész egyéb feladatai. 
a) Együttműködik az építési hatósággal a települést érintő építési feladatok ellátásában. 
b) Részt vesz a települést érintő tervek tervtanácsi ülésein és képviseli a település érdekeit. 
c) A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásban javaslatot tesz a 

polgármesternek, annak alapján előkészíti a Polgármester döntését aláírásra. 
d) Általában is véleményével segíti a település egységes táji és építészeti arculatának 

alakítását. 
e) Részt vesz – bíráló bizottsági tagként – az Önkormányzat illetékességi területét érintő 

településrendezési, építészeti, valamint köztéri alkotás létesítésével és elhelyezésével 
kapcsolatos képzőművészeti és építészeti (terv)pályázatok elbírálásában. 

f) Szakmai tanácsot ad az építtetők és tervezők számára, településkép védelmi tájékoztatást és 
szakmai konzultációt folytat le. 

g) Szakmai javaslatot tesz a beérkező lakossági, illetve ügyfél beadványok alapján 
településrendezési- és településképi ügyekben a polgármester és/vagy a képviselő-testület 
részére. 

h) Szükség szerint részt vesz a vállalkozási szerződés tárgyát képező feladat ellátását érintő 
testületi üléseken, lakossági fórumokon. 

2.3. A főépítész feladataihoz kapcsolódó egyéb eljárási rendek. 
a) A települési főépítész a feladatellátása során köteles az Önkormányzat hivatalának belső 

szabályzatait betartani, azokban meghatározott eljárásrendeket munkája során követni. Így 
különösen az iratkezelési, adatvédelmi, információbiztonsági szabályzatok betartására 
köteles. 

b) A települési főépítész az általa aláírásra előkészített iratokat iktatásra és postázásra átadja 
az önkormányzati hivatal részére.  



c) A települési főépítész az általa folytatott lényegi egyeztetések feljegyzéseit, összefoglalóit, 
esetleges elektronikus levelezés formájában folytatott egyeztetéseket nyilvántartásba vétel 
(iktatás, irattárazás) céljából átadja az önkormányzati hivatal részére. 

3. Szerződő felek kölcsönös megegyezéssel a vállalkozói díjat a jelen szerződés 1.2. 
pontjában megjelölt hónapokra havi nettó xxx,- Ft + xxx,- Ft áfa, mindösszesen bruttó 
x00.000 Ft összegben állapítják meg, ennek megfelelően a fizetendő éves díjat 2020. évben 
mindösszesen x.000,- Ft azaz xxxx xxxxezer forintban állapítják meg (a vállalkozó nem áfa-
köteles, kisadózónak minősül VAGY  a vállalkozó áfa-köteles). 
Fizetési feltételek: Megrendelő havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kiállított 
számla alapján 10 napon belül a vállalkozónak a xxxxxxxxx vezetett 00000000-00000000-
00000000 számú számlájára történő átutalással teljesíti a szerződés szerinti összeget.  

4. Szerződő felek továbbá megegyeznek abban, hogy vállalkozó xxxx településről 
Balatonvilágosra történő, illetve feladatkörével kapcsolatos egyéb közlekedési költségeit, 
valamint egyéb költségeket (internet, telefon, postai, irodai, stb., bármely egyéb költség) a 3. 
pont szerint fizetendő díj tartalmazza, így a 3. pont szerint fizetendő díj összegén felül 
vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult, a Megrendelővel szemben további 
költségigénnyel nem élhet. 

5. Adatvédelmi rendelkezések  
A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), 
illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során 
közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak 
kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) 
pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat 
csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél 
képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az 
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 
segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák 
nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 
megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél 
Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, 
illetve közérdekből nyilvános adatokra. 

6. Egyéb rendelkezések:  
6.1. Felek kötelesek jelen Szerződés teljesítése során folyamatosan együttműködni és 
haladéktalanul tájékoztatni egymást a teljesítéssel kapcsolatos, illetve az azt befolyásoló 
lényeges körülményekről. 
6.2. Vállalkozó köteles a megrendelés teljesítéséről - beleértve az egyes tervezési programok, 
településrendezési eljárások előkészületi munkálatainak állásáról – Megrendelőt annak 
kérésére, vagy a felek által előzetesen rögzítettek szerint – bármikor haladéktalanul 
tájékoztatni, illetve amennyiben a megrendelés teljesítése szükségessé teszi, haladéktalanul 
Megrendelő utasítását kérni különösen, ha a felmerült körülmények az utasítás módosítását 
teszik indokolttá. Felek a szerződés módosítását kötelesek írásban rögzíteni. 



6.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya során köteles folyamatosan 
gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben feltüntetett 
képviselőjével kapcsolatot tudjon tartani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen 
mulasztás, kár, vagy egyéb hátrányos következmény, mely abból ered, hogy Vállalkozó a 
Megrendelőnek felróhatóan nem volt képes a megrendelés teljesítésére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtani, vagy a Megrendelő utasítását beszerezni, az a Vállalkozónak nem 
felróható. 
6.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a tájékoztatási kötelezettségét 
teljesítettnek tekinti, amennyiben a Megrendelő által megadott valamennyi e-mail címre a 
teljesítésre vonatkozó aktuális információkat írásban, igazolhatóan megküldte. 
6.5. Felek kötelesek haladéktalanul írásban bejelenteni egymásnak, amennyiben a szerződés 
hatálya során a képviselőjük/kapcsolattartójuk személye megváltozik, egyúttal az új 
képviselő/kapcsolattartó elérhetőségéről gondoskodni, a szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatait közölni. 
6.6. Vállalkozó a megrendelést a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, teljes 
szaktudásával, jó minőségben köteles teljesíteni.   

7. Felmondás, hibás teljesítés esetei:  
7.1. Felek bármelyike jogosult továbbá jelen Szerződést – a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott eseteken túlmenően – az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezte esetén 
azonnali hatállyal, írásban, indokolással felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben:  

a) a másik fél súlyos szerződésszegést követ el; 
b) a másik fél ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 

7.2. A rendkívüli felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegésseI 
kapcsolatos egyéb igényeit, különösen a kártérítéshez való jogot. 
7.3. A Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik. 
A közös megegyezést tartalmazó megállapodásban a Felek rendelkeznek a jelen Szerződés 
alapján egymással és bármely harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseikről és 
tartozásaikról. 
7.4. A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek úgy eljárni, hogy a másik Felet vagy 
saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól. 
7.5.A Vállalkozó hibás teljesítése, illetve a teljesítés indokolatlan megtagadása esetén köteles 
helytállni a Megrendelőnek a szerződésszegésével okozott károkért. Vállalkozó nem felel 
azért a kárért, illetve késedelmes vagy hibás teljesítéséért, amely a Megrendelőnek felróható 
okból következik be. Megrendelő köteles megtéríteni a szerződésszegésével, késedelmes 
teljesítésével (pl. szervezéshez szükséges információk késedelmes átadása, fizetési késedelem, 
programigény, programmódosítás késedelmes közlése, stb.) a Vállalkozónak okozott kárát. 

8. Egyéb rendelkezések:  
8.1.Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy   

a) a magyar jog szerint törvényesen alapított és bejegyzett gazdasági társaság és a 
képviseletében eljáró személyek a jelen Szerződés aláírására teljes jogkörrel 
rendelkeznek; 

b) rendelkezik azokkal a jogosultságokkal és felhatalmazásokkal, melyek alapján a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatot elláthatja; 

c) rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő 
eszközökkel és szakemberekkel, vagy érvényes alvállalkozói szerződésekkel, és 
megfelelő szaktudással rendelkező alvállalkozókkal, és 

d) fentieket a szerződés aláírását megelőzően benyújtott okirat másolatokkal igazolt 
Megrendelő felé. 



8.2. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy 
a) megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen Szerződés teljesítésére, 

melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek; 
b) a szükséges segítséget, információt megadja Vállalkozónak, annak munkáját 

nem gátolja. 
8.3. Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek okozott azon kárt, mely a jelen 
Szerződés 8.1. pontjában foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a 
jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó, vagy alvállalkozói magatartása vagy 
mulasztása okozott. 
8.4. Vállalkozó nem felel azokért a károkért, beleértve a harmadik fél által elszenvedett 
balesetet is, mely Megrendelő, vagy Megrendelő érdekében eljáró személynek felróható, és a 
Vállalkozó által elháríthatatlan okból következik be. A munkák szerződésszerű elvégzésének 
minőségéért a Vállalkozó szavatol. 
8.5. Jogviták rendezése. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő 
jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. 
 
Jelen szerződés 5 oldalból áll és 5 db eredeti példányban készült, melyből 1 db Vállalkozót, 4 
db Megrendelőt illeti meg. A Felek a szerződés példányait elolvasták, megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Balatonvilágos, 2020.    
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2020.(….) számú határozatával 
jóváhagyta a vállalkozási szerződésben foglaltakat.  


