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TARTALOMJEGYZEK

,a' ',bölcsóde felújítása' kapacitásának bővítése, akadá|ymentesítése Kétegyházán''
elnevezésíi közbeszcrzési pályázathoz

l, 'l.ar'lalomj 
egyzé k

2' Áiánlattételi nyilatkozat
i l.|i iró okok igazolása:

]' 1' \jániattcvő nyilatkozata a Kbt' 60' $ (I ) bekezdés a) h) pont.jai szerint
].] .{jáÍIlattevő n}'ilatkozata a Kbt. 6l '$ ( l ) bekezdés a) - c) Pontjai szerint
3-3 Endrényi és Társa Kft' (10 % fe]etti ah'állalkozó) nyitatkozata a Kbt. 60. $ (l)

bekezdés a) - h) pontjai szerint
1,.i Endrényi ós Tlísa Kft' (10 % felettj alvállalkozó) nyilalkozata a Kbt. 61- $ (1)

bekezdés a) _ c) pontjai szelint 7,
] '5 l iudák KÍi. ( l0 % feletti a]vállalkozó) nyilatkozata a Kbt. ó0. .s (1) bekezdés

a) h) pontiai szerint 8.
3 '6 Hudák K11. ( l0 % feleni alr'állalkozti) n\'ilatkozata a Kbt. 6l. s (i ) bekezdés

a) c) ponliai szerinr
'!' \1'1!atkoza|ok ganldsági' pénziigli alku!nusságról:

.1' ] '{jánlattevó nyi]atkozata az árbcvétel a]aku]ásríró]

.i,2 AjánIattcvö elmúlt 3 évi számvitcli j ogszabályok szerinti beszínolója
4'],\jánlattcvő számlavczető bankiától sz1rrmazó nyilatkozata
.1,:1 l]ndrén}i és Társa Kft. (l0 % l'e]eüi alr'állalkozó) nyilatkozata az árbe!étel

:]akulísáról
.1-:: iirdrér,riós Tiírsa Kfi. (10 9í |elctli allállalkozó) eimúlt 3 é\,i sziím\'iteli

jJgszabáI},ok szelinti bcszámolója 4s.
.1.é i:ncrén)'i és'Iársa Kli- (i0 % l.elelti a]\állalkozó) számlavezető bankjátó]

származó Dyila1kozata 85.
.i'l l iudák Kt1' ( l () ./o Í.]eni alvá]]alkozó) nyilatkozata az árbevétel alaku]ásáról 86.
;'3' liudák Kít' (l0 % felefii alvá]lálko7ó) clmú]t 3 évi számviteli

;r.qszabá]voll szcrinti beszámolója 8'].
i'i'' HuJák Kfl' (l0 % itletti ahállalkozó) számlaveze.ó baújától

s7ánnazó n\ ilarkozata 147.
: ','.; }it:tkozattlk műs:aki. szakmai a|klma,ssúgról:

: ' ' . ' ! j]íniattc\'őn\' i latkozataaze1ő7ó3é\iret.creDciamunkákról referencia igazolas-
3.i l  148.

5 ] .1'..]án]attevő nyilatkozata az építési beÍuhliás te]jesítésééIt felelős szakemberek.
:.íl.vezctőkr(!I (szakmai önéletrajzzal. vógzetlségüket igazoló dokumenhrmok]<al) 1 5 1 .

l .
3.

;
5.

6.

.i'i Ajániattelő nyilatkozala a tcI jesitésbcn |ószt vevii szakembeleklől

..,.r'.\j:ín]attcvó nyilatkozata a rendclkezósÍc álló muniagépekról

9.

10 .
l l .

44.

1ó0 '
16 t .

5 Eadrényi és 
.fársa 

Kf' (10 % 1.eletli al\állalkozó) n]'ilatko7ata a2 előző 3 éyl
l:iercncia munkákrój lefe.cncia ig'olássa] |66.

-: . E:]dIén\ i és 
,Iársa 

K11- (10 % l.eletti alr állalkozó) .]) ilatkozata az építési beruhá-
Zás teljesíléséért Íélelős szakemberckIó]. \'ezetőkrő] (szakn]ai önéleÍtajzza},
''égzettsé8ükel igazoló dokumentunrokkal ) 169'

l ' lndrényi és.].ársaKft '(10%Ieletti xl\j l iaikozó) nyjidkozata a teljesítésbcn
lés;at \'e\'ő s7akembcíekő1 175.

5.8 indrénvj és 
.l.álse 

Kll. (10 % 1.elctti lt|\íljaikozó) nvilatkozata a ].endelkezésre
ái ló munkagépekről 116.



L.

5.9 Hudák Ka. (l0 % feletti alvállalkozó) nyilatkozata az elóző 3 évi rcferencia
munkákról referencia igazolással |77.

5.10 Hudák Kff. (10 % feletti alválalkozó) nyilatkozata a vez€tőól és a teljesítésben
részt vevő szakeEberekól ( vezető szakmai önéIedÁva|, !égzeÚf'égét ígazo|ó
dokumentumokkal)

5.l l Hudá:k Kt. (l0 % feletti alvíllalkozó) nyilatkozata a rendelkezésre
á11ó munkagépekól

6. Egyéb igazolásoN tlyilatkozatok, dokumentumok:
6.1 Ajánlattevő nyílatkozata aKbt.'7]L. $ (3) bekezdése alapján 188.
ó.2 Ajánlattevő nyilatkozata a vállalkozás I(Kvw. szerinti besorolás&ól 189.
6.3 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. $ (l) bekezdés a).c) pontjainak tekintetében l90.
6.4Ajánlattevőnyilatkozataafelelősségbiztosításmegkötéséról l91.
6.5 Ajánlattevő nllatkozAtA szálrr,]avezeti' pénzintézetehöl |92.
6.6 Ajánlattevő 60 nap&álnem régebbi cégkivonata 193.
6.7 Endényi és Társa Kft. (l0 % feletti alválalkozó) Dyila&ozala a felelósségbiáo-

sítás megkötéséről 198.
6.8 Endrényi és Trársa KÍt. (10 % feletti alvállalkozó) nilatkozata számlavezetó

Énzintézetekól 199.
6.9 Hudá* Kft. (10 % feletti alvállalkozó) nyilatkozata a felelősségbiáosítás

megkötéséÍől
6'10 Hudá} Kft. (10 % feletti alvríllalkozó) nyíLúkoml-g' száMlavezető

Áén,;ntézérFvrA|

7' Beárazott költségvetés
8. SzeÍz ődéstervezet

Ajáolafunk 287 saímozott oldah tartalmaz.

. 180.

186.

200.

201.
202.
278.

. t ,
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.'Bó6óde fé|újílása' kapaciiásának bóVitése akadálymenlesitése Kéiegyházán' épíiés be.Uházas
k Vite|ezéséÍe indítot egyszerÚ kózbeszezési eliárás a án|altéte]e

AJANLATTETELI NYILATKOZAT

^a

- t
(.Í.g!háza Nagyközség onkormányzata átaI a ',Bö]csode Íe|újÍtása' kapacitásának bóvÍtése,
ake.ái]Jrentesítése Kétegyházán,'épílési beruházás kivite]ezésére indÍtott egyszerű kÖzbeszezésj
e'?iás ajánlattéte|i fe|híVásának' Va|amint aján]atkérési dokumeniációjának rész|etes
áitan!|nányozását köVetően a|u]irot|' mini Aján]atrevő nyi|atkozattéte|re jogosu|t képvise|ője a Kbt. 70.
s 12] oekezdése tekinietében nyjlatkozom' hogy Aján|attevó aján]atái az aján|atké|ési
cJk!írcn:ációban meghaiá|ozot1 tarté mi és forínai köVetelményeknek megfele|ően készítette e| és
nljjloli. be' az e]óíri feltéte|eket fenntartások vagy kor|átozások nélkÜ| e|Íogadja' magára nézve
k.ielezÖngk ]smeri e]. a következő pontban mégadott összegű e]|enszo|gá|tatáséít kész és képes a
sze.1őciés határidőre történő te]jesíiésére Nyedéssége esetén a közbeszerzési eijárás a|apján
i'sEl1c:.jl szeződés te]jesÍtése cé|jábó| e szerzódésen alapu|ó szerződéseiben saját magára
.'c..i:ozó kote|ezettségként Vá]|a|ja a 305 s (1)-(3) bekezdése és a 306/A. s szerinti eiőí.ások
.: ',; l  /esitésót'

Kiss Sándor
ie|efon száma:
ö6i212 a23

címe
5720 Sarkad, Ossy u.2.
te|efax száma ós e.mai| címe]
66t272-023

:] . 1.rgy|ani munka rneqva|ósÍtására teti aján|ator.:

' . . ' á | . ' a L ' a I  l 2 J 6 ' ' 8 06T :  +  107 . 5 r ' 5 1ÁFA  -

Te ]e3 köíLi jótá l|ás (min' 3 éV, max, 6 éV)

.iőlejesí{és] napck száÍna (rnin. 0' max' 30 nap)

53'5/1257 FÍ

3éV

5 nap

i] Aiár|attevő aján]atát az aján|attéte|] ha1á|idó ]ejáriátó| számitva 60 dapig Vá|tozat]an fe|téte|ekke|
:3!)jltar1ja, .ne]y idópontig (a nyertes Aján|attevőVe] iődénő szerződéskÓtés megh]úsUiása esetén
] jl lizerződéskttésre készen á|l

AjánLattevó Vitás kérdések |endgzésóre
! .  Ü r E > Ü g v c l c n ó ] | l c | |

Dá:l. r. 2!10j!!ius {

a Gyu]ai Városi BÍrósáo' ]|leÍVe a Békés llegyei BÍröság

I
-L

Ajan atteVö:

cime
5720 Sarkad, Ossy u. 2.Saikadi Épitö ioari Közös Kft'

l  ÉPiTóIP^
z ös

:-|É

a|áÍrás



Táíqv:

t,

,Btj|csőde íe]újitása kapacitásának böv(ése akadá|ymenl€silése Kétegyházán,' építési beíuházás
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NYILATKOZAT
a közbeszeíz ések.ől szó|ó 2003. évi cxxlx. Törvény (Kbt.) 60.s.(,!)

bekezdés a).h) pontjainak tekintetébén
A i án I ahev ő :

cime:
5720 Sarkad, Oss

Aulkoti Kss sándor, mint aján|attevó ny |atkozaiiéteire jogosut képvise|óje a KözbeszerzésekÍő|
szóió 2003 éV CXX|X' tÖrvény 60' s (1) bekézdés a) - h) ponija]nak tekintetében tárgy] aján|attéte|
soíán nyi|aikozom. hoqy az élta|am képvise 1 Vá| aIkozás'

: '  neTí ]| /ege|szémo ás a|étt' nincs el|ene indítoi i csőde|járás vagy fe|számo|ási e|járás
lc]'anatban ||etó|eg szemé|yes]oga szerint: héson|ó elárás nincsen fo|yamatban és szemé|yes
]cg. szeij l: :!ncsen hason|Ö he|yzetben.

.] :evéKénysegét nem fÜggesztette fe. i||etve nem fÜggesztették fe|;

. gazdaság . l|etőleg szakmar tevékenységéVe] kapcso]atban jogerós bírósági íté|etben
'-negál]apiiott bűncse|ekményt nem ktvetett e ||ető|eg a tevékenységét a jogi szemé||yeI
szemben a|ka!E]azható buntetőjog intézkedésekrő| szólT 2001. éVi c|V' TV. 5' s-a (2)
bekezdésének b) ii|ető]eg g) pontla aaplán é bÍróság jogerŐs ité|etben nem korlátozta, i||etŐ|eg a
.]á]ia]kczás tevékenységét más bíröság haso.l ö okbö| és módon jogerÓsen nem kor]átozta;

' .o/o.<7e'ze< é|'áÍasokba1Valo leszvete|lo| logelose. nncs efu|rva
. -!- . /ré| régebben |ejaft adó Vámf]zetési Vagy iársada|ombiztositási járu|ékfizetési

.' ic:áb5L la',o. eune] nem Íégebben |ezarl]|t- Kozbeszerzés| e|]árasban hamjs adatot nem
szo]gá|iatott és ezért az eljárásbó nem zádak k], rIető]eg a hamrs adai szolgá|tatását jogerŐsen
. ..] é]ao;toi lák meg'

! a' a arnháziartásróL szó|ó 1992, éV XXXVl]l '  t örvény 1s's.a (5) bekezdésének a) pontjában
*élhdtározotl Pét é!ne| nem régebben Í-"eghozott' jogerős és Végrehajtható közigazgatási'
]|etc e9 birósági határozatban megá|apitot1 és rnunkaÜgyL bírságga| vagy az adózás rend]éró|
.:r]] i',e.] szeÍinti ..u|ásztás birságga s i'jlctt jog szabá|ysértést nem kÖvetett e|'

. : ]]U.iEIó .t../énykÓnyv szérinti bÚnszerrezeiben Íészvéte| - ideéÍive bÜncse|ekmény
]Ú.'sZe.vezetoen ttrténó e|kÓVetését is -. vesziegetés. Vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban'
.: e.r.pa Ioiósségek pénzugyi érdePeinek megsértése i||efue pénzmosás búncse|ekményt'
ieg]r szernélyes ]oga sze|inti hasonó bŰncse|ekményt nem követett eI feltéVe. hogy a

'j i:e] .néíy 'ó kovetese jogeros birósági íté|etben rnegá|apitást nyen amíg a bÜntetett
9ió. iel|.()?] fú2ócó hátiányok a|ó| nem meniesi]|t

Dar!:- .  2t1 l  l :n js  : l

{Í

Ú.{
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Tárqv: Bo€óde fe|újitása kápacitásá.ak böVilése akadá|ymentesiiésé Kétegyházán' építési beíuházás
kivilelezéséle inditott egyszeíü k.jzbeszezési e|]áBs áiánIat|étele

I

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évicxx|x. Törvény (Kbt.)60.s.(í)

bekezdés a)-h) pontjainak tékinletében

Aiánlattevó 10 % íe|etti a|vá||a|kozóia:

5tjo0 E!ékéscsaba' Gutenbero u, 5' ]Elqlsnyrqs lé!9a-[!

AiuLiíctt Endrény] lmre' mint a 10 % fe etti a|Vá||alkozó nyi|atkozattéte|ré jogosult képvise|ője a
Koz beszerzésekró l szT ó 2003' évi CXX|X törvény 60 s (1)bekezdésa)- h) pontjainak tekintétében
tá|9y aján|attétei során nyi atkozom, hogy az á]ta am képvrse|t Vá||aIko7ás]

) nen ái Vége]számolás a|ait '  nncs elene !ndliott csődeljárás Vagy felszámo|ási e|járás
fo yamatban' i|]etőleg szemé|yes ]oga szerinti hasonió eLjárás nincsen folyamatban és szemé|yes
,cga szenni s ncsen hason|ó he|yzetben'

]) ievékenységéi nem fuggesztette fe| ||etve nem fÜggesztették fe|;

k] g2zdeség . l|ető eg szakmai tevékenységéVe| kapcso]atban jogerós bírósági íté|etben
íregá |ap]tort búncse|ekményt nem köVeteit el i||etó|eg a tevékenységét a jogi szemé||yeI
szer.ben a|ka|mazható büntetó]og] intézkedésekrő| szó|ó 200,l, évi c|V Tv' 5' s.a (2)
bekezdésének b)' iI|eto]eg g) pont]a a ap]án a bíróság jogerós lté|etben nem kor|átozta' 1||etó|ég a
VélaIkozás ievékenységét más bííóság hason ó okbó| és módon jogerósen nem kor|átozta'

) kÖzbeszerzési e|jáÍásokban Va|ó lészvéteItő| jog eróse n nincs eIti|tva;
m) egy éVné] régebben |eiárt adó- Vámf]zetési Vagy tá|sada|ombiztosÍtási járu|ékfizetési

l . ^ | . L . 7 E h < Á ^ Á ^ A | .  A I A ^ A l  i á h

n) ko|ábbi _három éVnél nem régebben |ezáru|t. ktzbeszerzési e|járásban hamis adatot nem
szolgá]taiott és ezért az e]járásból nem zárták ki, i|iető|eg a hamis adat szo]gáltatását ]ogerősen
nem álapi iották meg;

o] aZ á | a ni háztartásrÓ| szT]ó 1992 éVi XXXVI|| torvény 15s.a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatálozott' két éVnél nem régebben meghozoti jogerős és Végreha]tható kóz]gazgatási'
etó|eg biróság] haiározétban megá]|apított és mL.]nkaugyi biísággal Vágy az adózás rendjéró|

szó ó t0rvény szerlnti mu|aszlási blrsággaI sÚjtott jog szabá lysé rtést nem köVetett e|,
p) e bünieto lórvénykonyv szerinti bűnszeíVezeiben részvéte| - ideértve bűncse|ekmény

búnszervezetben ttriénő e|köVetését rs. Vesziegetés. Vesziegetés nemzetközi kapcso|atokban.
éz e!..ópai kozdsségek pénzi]gy] érdeke nek megsértése, jIetve pénzmosás bÚncse|ekményt'
'agy szernéiyes joga szeÍinti hasonló bÚncse]ekményt nem koveteit e|' fe|iéve' hogy a
oűncseiekmény e|kÓVetése ]ogerös biróság] itéletben megá]|apítás1 nyert' amÍg a büntetett
e óéiethez fűzódó hátrányok aló] nem mentesüt

Endrenyr e" l iii sJ KF'I
!60i Bék.j.s.n.

-_r-

I
I
t_
r
t .

fá|urr 2c10 jUn us 04



Tárqv:
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.Bó|csóde fu|Újj|ása' kapaci!ásának bóvítése akadá|ymentesí|ése Kétegyházán'' építesi beruhá2ás
kivite|ezésére indílolt eqYszerú kózbeszezési e|láÉs aián|átiéiele
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NYILATKOZAT

a közbeszerzésekól s2ó|ó 2003. évi c)ülx' Törvény (Kbt.) 6í's.(í)
bekezdés a).c) pontjainak tekintetében

A|u|kott, Kiss sándo., mint aján|attevő nyj|atkozattéte|re jogosu|t képvise|ője a Közbeszeíz ésékrő|

szó|ó 2003' éVi CXX|X' töÍVény 61' s (,l) bekezdés a) _ c) pontjainak tek.ntetében tárgyi aján|aftéte|
sorén nyiiatkozom' hogy az á|ta|am képvise|t Vá||a|kozás:

AiánIattevó:

cÍmei
sarkadi EoítóioaÍi Közös Kft. 5720 Sarkad. Ossv u. 2.

a) 61' s (1) bekezdés a) pont:
gazdasági' i|letőleg szakmai tevékenységéVe| kapcso|atban -öt éVné| nem régebben meghozott-
jogerős bírósági ítélétben megá|lapítottjogszabálysértést nem követett e|;

b) 61. s (1) bekezdés b) pont:
a TpVi' 1 1 s'a' vagy az Európai KÖzÖsséget létrehozó szeftődés 81. cikke szerinti (2) - tt évné|
nem légebben méghozott - jogerős és Végrehajtható Verseny-fe|i]gye|eti határozatban Vagy a
verseny.fe|ügyeleti határozat bírósági fe]ü|Vizsgá|ata esetén a bíÍóság joge|ós és Végréhajtható
haiá|ozaIában megál|apltott és bírságga| sújtott jogszabá|yséfiést nem követett e|; i||etó|eg a
Vál|aIkozássa| szemben i|yen jogszabá|ysértést más vérsenyhatóság Vagy bíróság -öt évné|
|égebben jogelósen nem á||apított meg és egyúttal bÍrságot sem szabott ki;

. \  A1  A  /1 \  ha l ó7 . l Á .  ^ \  ^^n '

korábbi _ót éVné| nem régebben |ezáru|! közbeszezési e|jáÉs a|apján Vá||a|t szeíződésés
köte|ezettségének megszégését jogerós közigazgatási, il|etó|eg bírósági határozat ném
á||apította meg'

Datlm 2010' lún us 4'
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Tárov: :P9]Fe-e . f6|újltás9' klpaclásánat bóvnósé' ak.dá|y'nent6sÍtá.a Kétégyháán'' épÍt&| boruháá€
|(|vlté|ézésér€ ilqfut €gy3z6í) ktzb€szgz&i é||áÉs á]ánbüá8l€

NYILATKOZAT

a köEb€8Eer'ésekÜ| .zó|ó 2003' óvi cxx|x. TöÍvóny (Kbt) 6í.s.(í)
bekezdó8 a)+) pofijainaktek|ntetóbon

A|án|attévó í0 % fe|etd .|vá||a|kozó|.l

neve: clme:
End]ónvi és Tárga Kft. 5600 Békéscsaba' Gutenberq u' 5'

A|ulhott' Endényi |mÍe, mint a 10 oÁ ie|etti a|vá|la|kozó nyitatkozattéte|ré jogo8u|t képvis€lóje a
Kózbeszerzésekró| szó|ó 2003' évi cxx|x' töNény 61' s (1) bekezdés a) - c) pontjainak tekinletében
tárgyi alán|aíétel soÉn nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képviselt vá||a|kozás:

d) 6í. s (í) bekezdés a) pont:
9azdasági'.il|etó|eg szakmai tevékenységével kapcsolalban .ót évné| ném régebb€n meghozott-
jogerós bÍróság' íté|etben megá||apított jogszabá|yséÉést nem követett e|;

e) 61. s (1) bekezdés b) pont
a Tpú. ,| 1 ' s.a' vagy az Európai Közrsséget |étrehozó sze|zódés 81 . cikke szerlnti (2) - tt évnét
nem régebben meghozott _ jogerós és végrehajtható verseny-fe|Ügye|et| haÉÍozatban vagy a
Verseny.fu|ügyeleti hatálozat bkósági felü|vizsgálatia Esetén a bíÍóség jogeÉs és végrghajtható
határozatában megá||apÍtott és bí'ságga| sÚjbtt jogszabálysértést nem kövgtett e|.i|btó'|eg a
vá||alkoáss9| szemben i|yen jogszabá|yséÍtést más versenyhatóság vagy bÍróság -{t év;é|
Égebben- joge|tsen nem á||apÍtott meg és egyútta| birságot sem szabott ki;

q 61. s (1) bekezdés c) pont
koÉbbi .{t évné| nem Égebben |ezáruIt. kózbeszezési e|jáÉs a|apján vá||a|t szezódéses
kó1e|ezettségének megszegését jogerós kÖzigazgatási, i|letó|eg bírósági határozgt nem
á||apitotta meg'

Dátum: 2010. június 4' Endrényi é6 Tlrra KFT.

Glttí1,beg u 1,)9K66t326 @2
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évi cxx|x. Törvény (Kbt.) 60's.(1)

békezdés a).h) pontjainaktekintetében
AiánIattevő,|0% feIetti aIvá||aIkozóia:

neve] Hudák Közmű Kft' címe] 5600 Békéscsaba' szabó Dezső u 56.

A|uIirott' rnint aján|attevő 10% fe|etti a|Vá|la|kozó nyi|atkozattéteke jogosu t képvlselóje a
KÖzbeszerzésekrő|szó]ó 2003' éVi cXX|X' ttrvény 60. s (1) bekezdés a) * h) pont]ainak tekintetében
tárgyi ajániattéte| során nyl|atkozom' hogy az á|ta|am képvise|t Vá||aIkozás:

a) nenr á|l Vége|számo]ás alatt nincs e||ene ]nd|tott csódejárás Vagy fe|számo|ási e|járás
fo|yarnatban' i||ető|eg szemé yes joga szerinti hason]ó eljárás nincsen fo|yamatban és szemé yes
]09a szennt sincsen hason|ó he|yzetbeni

b) tevékenységét nem függesztette fe|' i|letve nem fÜggesztették fe ;
c) gazdasági' i|]etó|eg szakmai tevékenységéVe| kapcso|atban jogerós bírósági íté|etben

rnegá|]apított bÚncse|ekményt nem köVetett e]. r||etóleg a t€Vékenységét a jogi szemé||yeI
szemben a|ka|mazható bL]ntetójogi intézkedésekről szó|ó 2001' éVi c|V TV. 5 s-a (2)
bekezdésének b) il|etó|eg g) pontja a|apján a bírÓság ]ogerős íté]etben nem korlátozta' iIetó|eg a
Vá |a|kozás tevékenységét más bíróság hason ó okbö| és módon jogerósen nem korátozta

d) kozbeszerzési e]járásokban Va ó részvéte|tő| jog erőse n nincs e]tiltva;

e) egy éVné| régebbén |ejárt adó-' Vámfizetés] Vagy társada|ombiztosítási ]áru|ékfizetési
köteIezettségének e]eget tett

f) korábbi -három éVné| nem régebben |ezárut- közbeszerzés] e|járásban hamis adatot nern
szo|gá tatott és ezért az e|járásbÓ| nem zárták k ' i||ető]eg a harn]s adat szolgá tatását jogerösen
nem á |apítoiták meg;

g) az á||amháztartásrói szó]ó 1992, éVi XXXV||I, torvény 1s's-a (5) bekezdésének a) pont]ában
meghatározott. két éVné| nem régebben meghozott' jogerós és Végrehajtható közigazgatási,
i||ető|eg bÍrósági határozatban megál|apított és munkaÜgyi bírsággaI Vagy az adózás Íend]éró
szóló törvény szerinti mu|asztásl bírsággaIsújtott]ogszabá|ysértést nem köVetett e|'

h) a bÚntetó törvénykönyv szeÍinti bÚnszervezetbén részvéte| ' ideértve blincse eknrény
bűnszervezetben történő e|köVetését is -, Vesztegetés, Vesztegetés nemzetközi kapcso|atokban'
az európai koztsségek pénzügyi é|dekeinek megsértése, iIetve pénzmosás bűncse]ekrnényt
Vagy szemé|yes joga szerinii hason|ó bűncse|ekményt nem köVetett e. fe|téVe' hcgy a
bÚncse|ekmény e|ktvetése jogeÍős blÍósági ité]etben megá|lapítást nyert, amíg a bünteleti
e|óé ethez fÚződó hát|ányok aló nem mentesú|t

BUDAXItÓzn]!í. ! :  '.boo Bé|ssLJs(jidbo ULs! Ú b

Dátum] 2010' jún us 2
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NYILATKOZAT

a közbeszer2ésékló| szó|ó 2003. évi cxxlx. Törvény (Kbt') 6í.s.(í)
bekezdés a).c) pontjainak tekintetében

c'me' 5600 Bekéscsaba szabó Dezso u 56

AlulíÍolt mint aján|attevő 10 % fe|etti a|Vál|á|kozó nyr|atkozattéte]Íe jogosu|t képvise|óje a
Közbeszerzések|ö| szó|ó 2003, éVi cXX|X' ttrvény 61' s (1) bekezdés a) - c) pont]ainak tekintetében
tárgy] a]án|attéte| során nyilatkozom' hogy az á|ta|am képvise|t Vál|aIkozás:

a) 61' s (1) bekezdés a) pont:
gazdasági, i||etó|eg szakmai tevékenységéVe| kapcso|atban -ót évné| nem régebben meghozott-
]ogerós bírósági íté|etben megál|apÍtottjogszabá|ysértést nem ktvetett e|;

b) 61 s (1) bekezdés b) pont:
a TpVt' T 1' s.a' Vagy az Európai Kózlsséget |étrehozó szerzódés 81' cikke szerinti (2) - Öt éVné|
nem régebben rneghozoft * ]ogeÍós és Végrehaj1ható Verseny-fe|ügye]eti hatérozatban Vagy a
verseny-fe|ügye|eti határozat birósági fe|ü|Vizsgá|ata esetén a biróság jogerós és Végrehajtható
határozatában megá|lapÍtott és bírságga| sújtott jogszabá|ysértést nem köVetett e| i]|ető|eg a
Vál|a|kozássa| szemben ilyén jogszabá|ysértést más Versenyhatóság Vagy biróság .öt éVné|
régebben. jogerósen nem á|lapitott meg és egyÚttaI biíságot sem szaboti ki;

c )  61 .  s  (1 )bekezdés  c )pon t :
korábbi -ót éVné| nem régebben lezárL]|| krzbeszerzési
kötelezettségének megszegését jogerös kÓzigazgatási
álIapította meg

Dátum: 2010' június 2,

e|járás a|apján Vá||a|t szerzódéses
iIlető|eg bírósági határozat nem

.J,üHil3íil]iáff"

AiánIattevő 10% ÍeIetti aIvá||aIkozóia:

neve: Hudák Közmú Kft.
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/o.

,'Bö|csÓde fé|újítása' kapacitásának bóv||és€. akadálymeniesítéss Ké|egyházán'' épílési b€fuházás
kiv to|ezósóle indÍtott eovszeÍÚ krzbeszezési e|iáíás aián|altétele

NYILATKOZAT

a pénzügyi és gazdasági a|ka|masságró|
(árbévéteIaIaku|ása)

Aiánlattevó:

címe:
5720 Sarkad, Ossy u. 2.

Alu|irott Kiss sándor' mint ajánlattevö nyi|atkozattéte|re jogosu|t képvise|óje tárgyi közbeszerzési

eljárásban nyi|atkozom' hogy az á|ta|am képvise|t Vá||alkozás építési tevékenységbó| származó
áÍbevéteIe az a|ábbiak szerint aIakult'

2008 éVben]

2009 éVben:

136 070 e.

165.969 e.

Ft

Ft

Dáturn: 2010' június4'
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tária;ság alaPi..ása

cégjé<jyzék szána

Aaóigazgatásí 5záÍn

Ábu szam

Tevékeységj' kö:
'Í cégjegyzésre jogosutt

TUJ-ajd.onosok

seszámoló aláj.:ására j ogosult

Áor J .aco l !  ! ' e l e l o s segu
1992 .  novembc r ' I 3 .  , '

o4 -o9 -oo209  9

LLo422L5 2,o4

Uo42215  4521  113  o4

mélyépitőipar.
Nagy Lajos' ügyveze!ó

Naqy Lajos
Kiss sándo!

társasá9

Nagy lra j os
5720 sarkad .Jókai u. 15.

a társagának 2 i-ő tulajdonosa van, 5o-5o E-ás részaránnyal,
.  3 .ooo  é F !  j cgyze t t  t őkéve1

A rársaság 2oo.-tó1 kónywizsgálatla kötelezetc.
A Könyvvizsgál i, Eot Végzi ' sztán csit la könyvvizsgáló;
5600 Békéscsa5a, . Dobozi u.78/ lRegisztrácÍó száma:MKVK
be j  .  s z .  oo285 ' i  .

.1 A könyvvitéli 5zolgáltatás. körébg tartozó.feladatok irá-

irányitásáér! fe]elós 'Íamásné takács MÁria /57oo Gyu]'a,

ltonvéd ].tp. 8.av / o\2 l regisztrátt mérlegképes könyve1ő.
Rag isz t rác i ó  szám:  éé7 885/  2oo3
A társaság 2006 éVben''184.2o3 e Ft nett'ó üzemi bevételt
ért eI, 'mely belfö ldi épitési tevékenységből tevődj.k össze.

' A tevékenység adózás előtti. eredménye; 5 9o4 -e Ft:
. Az adózott ereclnény 4.911 e Ft, mely osztalékk!fize!ésre

lett e].he].yezve,a ta99yű1és hatálozata .a]'apján-
2o06 .lecember 3l-én a mérleg főöészeg 1a4 398 e nt' . '",,
beIüJ. a saját i:őke ósszege: 42.754 e Pt
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2oo6 év ie lentősebb rnunká i :

Mezókovácsháza ,  kóLe9yháza  Pos tah j .va ta1ok
Un i ! ' c  és c  r ( f c  iÜIúj i t ás i  munkák
Bcsabir KólháZ úpi Ló3i munkák
szá.$t i i tom po.jLabivaLal f  elúj j . tás i  munkái

, : l

számv i tc l  Do1 i  t : .  ' . a

'.A. beszámoló kós:itú! rendj e

Mér].e9kószl  Lós ldóp']:tt j  a

ERednény kinutaL:ós \ álasztot't. fornrá;a

Eszköz t irtó 'telós

akadálymentesi tése

a  K f c  nűk ö d ó s óh c z  és  f o l y a -

beszámo].ó fordulónapj a
minden év december  3 l .
a  l czá l t  óveL  k öve tő  május  25 .

' 'A , '  t ipusú ö sszk ö tuséq e l i  á -
rassa l  kcszu lo  eredény k imut 'a tás

I

Is
t.
. li+n

Az eszközök összetét|)léL tekj.ntvc
matos muoke./é9z ós éhe7. e1e9endőek.
Tárqyí  cszk  j z ö l (

IrodaépüIet, te',.ek. eszközök,
szerepej.nek a tij 'Igyi cszkózök

Ké9z1etek:

gépek / berendezés ek, j árnűvek
k ö zó t t .

A vásárolt ünyagokat év közben kóltséqként
végén teltá'.. ala'pjá;:. az utolsó beszerzési
tész1et r  e .
zaro  er teke:
BefejezétIelr telme1ú;.; záró
l(övete1ések

A vevók  év . rég i  le l t ' i ra  a lap ján  59 .186 e
no]ó  kész i t  ! séi l  va l  lnenny i  megérkezet t .

3 .548  e  F r
ér t .  6 .90o  e  F t

számol juk  e l .  Év
aron Keru lnek

Ft '  me lybő l  a  bes  zá -

A pénzel zkö ' : ök ]. öz ö-: a bankés pénztár egyen]e9e taIálható.



1B

3,

saiát' tőke
! ' , . .

usszeEeEele a' i elozo evnez

- jegyzelt tóke
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KOtelezetcscqcK

1 . á n á . r  h Á f r  V ; 1 r ^ ' ^ 1 - r

3.  ooo  e  F t

39 .754  e  F t

Be l f ö l d i  5 zá l 1 i t ó k  2o .9 '8 l  e  F t ,  me1y  ö s s zeg  a  beszámo lo

készÍtéséj.g kj ' ] 'ettek egyenlitve.

A társaság ogy éves futamÍdejű !övidlejálatú hitslt vett

fel l II.ooo e Pt i isszegben

Egyéb r ö v i d l c . j ' i r aLú k ö t e t c z t t s ógck  k ö z ö t E  az  adó f i ze t ó s

.lecember 3l- i át lamonáya van.

Tagok  részó r c  osz ta lék  k i i f ze tés le :

;t

'  2oo2 évi eredményból .  1 :290  e  F t

z o l  e  ! E

. 44o  e  F t

2oo3
2oo4

Éltékcs ókkcnóÍ ; i  t e i r á se1s z ámoIá s ának  s zabá f ya i : ' l

A2 értékcsökkcnési Ieirás elszámolása évente egyszer t ö ltéoik

év végén

A tárgyi eszközök értéke ut'án szánoljuk az écs-t,
a1ka l r .azásávaf .
Év közbeni bclzelzóskor időaránYo elszámolást alk]'amazunk'
valamint tcljcsitmény a!ányos els zánolást.

Az adótörvón1' szabályai szerint a 2oo3 év ut'án mé9 üzembe
ne' he}yezctt eszközök ut'án alkalmaztuk az 5og-os écs.Ieirást'.

l oo .ooo F t  a ta t t i
A  t á l saság '3 .o77
nelxu.L r a i lu l  Io3

Ezek az 
'es:köz ös

eszk ö z ö ke t  egy  ö s s zegben  l c i r j uk  k ö l t ségként .
c  f t  ó rEékű  t á rgy i  c s zk ö z t '  t a r t  ny i I ván  ér t ' ó k
5zám laosz t á1yba  á t vczc tve .

mé9 haszná1a tban  vann l k .
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bóre és létszám

A társaság 2oóó évi át'lados
'  !;ves DerKotE.sec::

éF t

fel kóltség, ami a
Eavon l s  JerJ .emzo les .z .

Iétszána: ,
Zo.42a

3-79o

\2o.

szellelul foglal..czásúka bérel 3 fől
I. 'tzJ-kil.jfoglau.')ztatoqtak.bó-e / 16 t'ől
negb1zói ' dij /] Től

'Kutatási kisér . eti fei ].esztések köIüséqe

;A KFT-nél 20o6 ban i].yen cínen nern nerÍil!
t'evékenysóg Je]']egébőI adódík és hosszabb

Foqlalkoztatott

A környezeL védelnét kiizvetlenlíl .szotgáló tárgyi eszközökkei
veszélyes hul1ceókokkaI, környazetre iáros anygkész1ette1
nen rendelkezürk.



Szel].émi iellegű eqvéb kifizetések átlománv csoportonként e r't-ban

Fi.zikai szel].emí Á1lományon össz!sen

M.válla1óknak
fiz. betegszabads. .LIO 11o

Étkezés térit'és 822 1 4 4

Íp l/3 kifiz.

&eprezentáció
? l  q

3le

Természetb..Jutlatás 1, .  145

niinkavi s zonnya I
kapcsolatos
t't9t'éEtt'és 78o

L .  z ó 9 319
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FÚccETLEN KÖNYvvIZscALóI .|ELINTóS

a sarkadi Epitő ip.tr i  Köz ös Kft.  tulajr lonosl inak

Elvógeaen a sar]iadi Épitóipari Közös KÍt' 5720 snrk,rd, Óss} u' 2' (lovjbbickban: ''l T:usaság'') mel|ékelt
?006' évi cgysz€rúsített évcs bcszíülolójáník a kTnywizlgálatá! amely egyszenisítctt éves beszá'Ínoló a 200ó.
I2- 3l'.i fordulónapra clkésziteB mérIcgbó| melybcn az esÁöztk és torfások cs/cző végtjsszese l04.398 E Ft, az
adózott cÍedminy.1'9ll E Ft (lyercség)' a nrérlcg szcÍinli crcdmény 0 ! F( .' az ezcn 'döpont.a végzódó évrc
vonatkozó eredménykiNulatJsból és a sánlviteli poIitika meghatározó elcnleit és az egyéb n]agyarázó
megjegyzésekct taíaln1azó kiegészítö m€lléklctbój áu.

Az óves besámolónak a sámviteli lön'ényben foglakak és a Ma$/arorságon elfogadott általános sámvit€li clvek
szelint lönénő clkiszitdse é5 Valós bcnrublása az ü$'"r'czetds felclóssége- Ez a feIclóssóg masában foglalja az akár
csJllisból, akár hibóbó| ercdó' Idnyeges hibas íl]ításoktól nrentcs évcs bcsánroló clkészíise ós valós bcmutalála
5zcnrpontjából relcvMs bclsi eIlcnózés kialakílását, bevezcté5ét, fenntarlását, mcsfeleló sánrvi!eli poIitika
kivá|a5Ztását és alkalnrazlsát' vaIa!nint az ado(t köíülmények között ésszcrÚ sánrviteli becslésckct,

A kónylaijÁgáIó fclcló5sógc aze8yszcÍű5kctt évcs bcsámoló vólcményczésc az clvógzctL kÖn}vvi,lBá|at alapján'

Á könyvvizsgá|atot a mas/ar Nelnzcti Könywizsgálati slandardok ds a kónyvviasgá]alra vonatkozó -
MagyaÍoÍsá8on érvénycs - tÖrYónyck és egyób jogszabá|yok i|apjÍn hajtottam végrc' A fentiek nl€gkÖVclelik,
hogy me8feleljek bizonyos elikai köv.lelnényeknek, valan]i t bo&v a könyvYi2:sgá|at tcrv€zós€ és elvégzése róvén
el€gcndö és nregfelcló bizonyÍtékot sze|c7zek arróI, ho$/ az évcs besánroló nem tanalmaz lényeges hibá6
állitásokal'

Az clvógzett k.'nywizsgálal nragában lb8lalta olyan e|járások véBrchJjtás.ii, anrc|yck cólja könywizsgálali
bizonyítékot szcrezni az egyszerüsitc(t évcs bcsairrro]óban szeÍcplÖ tsszegckról és kÖzzrjtétclekrö|. A kiválasztolt
cljárások' belcórtvc az cs/szerikitelt évcs besáÍroló akár csalásból, ak& tévedósekböj cr€dő, liny€ges hibás
á1lílisai kockázatán* felmóréseit, a könyvvizsgáló megitélósétöI ni&gnck' Az egyszenjsílctt éVes besámolóhoz
kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatíclfiirésónck nem cólja' ho!5/ a Yál|alkoás belsó cIlenórzésének
hatékonyságára vonatkozóan vélcnrén),t nroudjon.

Á könFvizsgálat nagáb.n foglalta toYábbá az alkalnrazott szil vitcli alapelvek ó5 az ügyvezctés lényegesebb
becs|iseinck' valaminl az csr'sz€rúsÍlelt évcs beszjnroló bcnrutarisának éftikelósét' Megsiőződcsenl, hogy a
nregszelzctr ktn)ryvizlgilati bizon)ilék clegcndó és me8fe]c|ó alapot nyú.jtanak a kijnywizs8áIói áradék
(vélcnrény) megadlí'ához'

A köl]}"/vii5gálat során n Társaság cgyszcrüsÍtet! éVcs besámolóját' anna}i rószeit és tételcit' azok könyvelési ós
bizony]ati aldtánnsziasát rz éNénycs nen':€!i kóny\'Yizsgálati staldardokban foglaltak szcrint f€lülvizsgáltam, és
onlek alapján clegendó éS cgfcleló bizonyosságot szereztem ÁrÍól, hogy az egyszerúsíctt évcs bcsámolót a
sámvilc|i tÖrYÓnybcn foglalt3k és a Magyarorságon cliogadoü általános szÍnvitcli c|vek szerint készÍették eI'
Véleménycm sze.inl az cs/szcnjs itet! éves besámoló a Társaság 200ó. I 2 ' j l '.én |cn nÍlló v agyo n i, póllzÚ sy i ós
jövcdclnri hclyzctórő| filcgbízhtttó ó5 v')lós |iópctad.

L j | . l i ) ] , ' l l l . , ] ' , \ ' .

SZTÁN Cs|LLA
!E]ü0Yzln o(L. tioNYvvlzso^Lo

I ro.sz:00285.11

1&t ttr.
Srrkrd, 200?. r)rr. jus 25.
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Cógjcgyzó]t szírrr l: n-n ITT, F al3l=l0lTE!-fTr
Egyszcrűsítctt  t  \cs bcszámoló MERLEGE ,,A'' Változat

Eszliözölr (alitíváli)

Az üzlcti év mérlcgforrri.'ónapja:JooT. t í.{ l (óv/ltó/nap)

rda lok E f r ,ba|

í{ 0lL\ l t I s Ll i Jlc I b 0 t4

Sor'
A l i l c l  tncgü$cz i r . D l óz t i . v 'jItjzlj óv(ul' ,l.áfgyóv

b

01 . A. Bcíclíctctt cszliözóli (02'+04.+06' sor) r,1tT0 (9 í5o
02. ]. iMIVTATEIUALIS JAVAK

01.

04. I]. TAIIGYI ESZKOZOK r{tfr0 tt S6o
05. 01 soIból' T3Ígyi cszközö1' crlcurcIycsbllcsc

0ó lIl' BEFEKTI'TETT PENZÜG\ I EsZKtZoK

07. 0ó. soj'oó|: i]cIckrctclt pétzü.(yi csZ|!jzók
iílóthdycsbiLésc

l,rs. 0ó' soli)ól: Bcícktctc!l pónzi ]yi csz|.ózök
éftkc|ósikülönt zcrc

i )9. B .  [ o I E i J \ . I t ü z ö k ( l 0  + l l {  1 + l 6  s o l ) áG oo1 0s bá3
; 0 . ]. KESZLETEK (0 r', r^ ! G 31o
I L II. KOVLl'ELESEK ('qftl hocqt
tz. ll' sofuó|: K0vctc|isck iÍIól'l.si különbözdc

13. ll. solbó|: sánnlzékos ügyl.tck pozniv
órIókc|ési kü1Ő!bÜ/-clc

III' ÉRTÉi(IAPiRoK

i i . I4. soíból: EíókPJPilok éítókclósi kü|óúbözclc

' 0 . IV'PÉNZISZKÖzÖK úqT 1 rr53r
l 1 c .  A l (í  idüb l l i  c l l l l L i l l 'U l r5o l i t\ trJ
i s . [szI(Ö7-ol( osszDstrN (0l '+0' '+l7' so' l0 l1 bq! 13 orr
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s(!tisztikai szátnjcl:
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Eg).szc .úsítctt éves beszámoló M] IILEGD

Forrísoli (passz váli)

Az üzleti ÚV ni:rleg|ordulónapJa: (ÜO1 i. (

l )

D. srját től.t (2| l ]?'+?].+24' . 2j '+2ó '+?)' 5or) i,ttr '.lh
.t.r 'c c

,,A'' váltoZat

(évlltóhap)

adarok E Ft-ban

!! JÚlr

Gt1l40

Cl trtrC

r'|0Zó óv(ck)

t\t15tr

20. soÍbó] visl,:.'vásírok ttlIoj.loni |ószcscdós
nó!. ikcn

11. JECYZEI T, D . MlrO llti Ni:,"{ FIZET!lT

ill. TOKE'D.R I'. i-EK

lV. EREDivÍ i'NY. t.^RT^LEK

'  ^K  '  ALLN  ( l  / ' - l ü '  s o roK ]

Éíék]lcl} Jsbí] :s órlókclósi hItalókn

valós óí.jkcl. ' é!LÚkclósi li(alóka

VlI' MElÚliG S;,lRiN'fl EltlDMENY

B. célt!.lt!lÚko!'

F' Iüjtc:cz!it5Úg J]( (]2.r'33'+3.l. sor) l6tulr
L ATa:4S0ROi.T KOt ELEZL TTSECEK

ll. |lossZÚ i-EJ^ii^1.Ú KÖTELEz[1.|.5ioEK

lll' Róv]D I,l)Ál{ \'IÚ KÖTELEZ!]TsÉcEK

]4' s. bói: Kol( czctlsélck óftkclósi \Ülönbizc|c

].l. g bó|: sá|n zókos ü8yIcLck ncaatív
éilói.clési különböz.Ic

C. rr!s,:n nldb(l i  c lh.r(: irol i 'ok

/46 4 | A

,ol( o55/u5rtN lÜh sc.j l T3 oStr

or",*!..
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H-5720 Sarkad,
Ossy u.2.

Tel'/Íax: 06.66/375.430

KIEGESZITO MELLEKLET

2007 ' e.,!i éves beszámolóhoz

A

Sarkad, 2008. május 26.

,(k
Ügyvezető
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vá||aIkozás bemutaüásá

Műkddesi formíja
Társaság a|apítása
Cégjegyzék sáma:
Adóigazgatasi 9ám

KSH gám

Tevékenysegi kör

cégiegyzésre jogosult

Tulajdonosok

Beszámo|ó aláÍrasiíra jogosuIt:

Kor|áto|t Fele|&gű Társasíg

1992, november 13.
04{9{02099
11042215 ZO4

11042215 4521 113 04

mélyépítőipar

Nagy Lajos ügyvezető
Nagy tajos

líss sándor

Nagy Lajos

'/20. saÍkad. Jókai u. 15.

I
I

I
T
I
Lt.
r.
r.
n
r
r.
,r.
lr-r.

A üá'sasagnak 2 fő tulajdonosa van, 50 - 50 o,/o - os rézaranBya|, 3.000 e/Ft
jeg}zett tőkéVe|'
A t'rsasag 2006-to| könywizsgálaüa köte|ezett.

A k'nywizsgálatot végzi: Sztan Gil|a kónywizsgáló

5600. Bekescsaba Dobozi u. 78i 1.

Regisztráció gáma: MIC/K bej.g. 002854.

A könywiteli go|gáltatas köÉbe tartozó feladatok irányítasiíért felelős:
Tamasné Takacs Mária 5700. Gyula, Honvéd |tp. 8. IV/012, regivtÉtt
mérlegképes kÖnyve|ő.
Regisztníció eáma: 78851 2003.

A tarsagíg 2007 évben 171.253 e Ft neBó üzemi bevéte|t ért e|, mely
bemÍdi épftesi tevékenysegből tevődik össze.
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A teYékenyseg adóás előtti eredménye: 1.373 e r'i

Az adózotr eredményl:oo9 ' e. me|y ogtalék kifizetésre |ett e|helyezvq a

taggyű|és hatiározata alapján.
2007. 12.31-en a mérleg főösveg 78. oB4 etEzen belül a sajáttőke
ösgege: 42.754 e Ft.

2oo7 év ie|entősebb munkái:

- Gyula Kórhaz felújítasi munkak
- UNIT c&c Kft fe|újítasi munkák

Bekescsaba Kórhá építesÍ munkák
. szeghatom postahivata| felújíüísi munkái

Számvíte| oolitika:

A bevámo|ó készÍtés rendie: beszámoló fordulónapja

Mérleokeszítes időpontja:

Eredmény kimutatas Választott

minden év december 31.

a lezirt évet köVető május 25.

I

r.
r^=_-

foÍmáia:

E'köz értéke|és:

.A, típusú összköltség eljárassa|
Kégúlő eredmény kimuEtáS

Az egközók ósvetéE|ét tekinwe a Kft míÍkÓdeséhez es folyamatos
munkavégzésehez elegendőek.

TároYi eszközök:
kodaépü|et, teleL egkÓzók, gépek, berendezese|' járművek gerepelnek a
tárgyi egközök között.
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Készletek: 
.

A viásárolt anydgokat év ktzben köl@ként vámo$uk e|. err vegén ld!ár
alapján az uto|so be<.'ezésl áron keítilnek kés/eBe.

Ziró elÉke:
Befujezeuen t€Ímeles zaro értéke:

3.370 e ft
3.500 e FL

3.000 eFt
39.754 e Ft

Követelések

A vevők év végi le|tiám a|apján 30.457 e Ft me|ybő| a begámoló kéeítéséig

Valamennyi megérkezett.

A ÉnzegkÖzok kt'zotr a bank es Énaár egyenlege találhato.

saiát tÍíke:

Össaetétele az előző éVhez képest nem váttozott:

- jegy7Ett töke
. eíedmény tarta|ék

Kötelezettséoek:

Be|fi'|di 9ál|í6k 6'390 eFt, mely összeg a begámoló kégíteséig ki |ettek
egyenlítve.

A üírsasiíg egy éves futamidejű rdvid |ejárdhi hite|t vetr fel 9.000 e Ft
összegben.
Egyeb rövidlejárafu ki'telezettségek kizött az adófizetE deceÍnber 31-i
iá|lománya van.
Tagok ÉgéÍe os4alék kifizetesre:

2004. evi eredménybő|
2005. evi eredménybő|

9.190 eFt.

1.460 eFt

Értekc*irtenesi teínís elsziámotiígának szabá|rai :
Az érEkGökkenési |eíns elgámolása évente egYger történik , év vegén.
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A targyi egközök értéke után számoljuk az écs.t, a szt. alka|mdziisávat-
Ev kÓzbeni begezeskor időarányos e|Eiímolást a|kalmazun|! Vdlamint

teljesítÍnény arányos elszámo|ást.

Az adótiirvény gabályai gerint a 2003 év uÉn még ijzembe he|yezett
eszközök után alkalmaztuk az 50 o/o-os écs' leírást.

100.000.. Ft a|atti eszközÓket egy ósgegben leírjuk kÓttsegként. A üársasaág

3.652 e Ft értekű üirgyi eszközt tart nyilván érték nélkül, a nu||iís
gámlaosztii|yba átvezetve.
Ezek az eszközök még használalban vannak'

Foc la|koztatottak Mre és létszám:

A tarsasag 2007 évi átlagos |étlzLima
Éves berkö|sége:
9e||emi fog|a|kozásúak bére (3 fő)
Fizikai fogla|koztatottak bére (16 fő)

Megbkói díj( 1fő)

Kutatási ' kísérleü feilegtés€k költséoe:

19 fö

25.233 e Ft

4-500 e Ft

20.613 e Ft

120 e Ft

A Kft-né| 2007 _ ben i|yen címen nem meÍÜlt fel kTltseg, ami a tevékenyseg
jel|egéből adódik és hosszabb távon is jellernző lev.

KömYezew&eIemmel kaocsoIatos adatok:

A kömyezet véde|mét köZveuenül 9o9|gá|ó targyi egkÓzókkel veaé|yes
hulladékokkal, környezetre káros anyag kész|ettej nem rendelkezÜnk.
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FÜcGETLEN KtNYvVIZSGÁLóI JEL[NTLs

a srrkxdi  Épi .ó ip!r i  K özős KÍt '  tUIr jdo l los l iDrk

Elvégcz(cm a sark. ld i  Epí(ó ip. t r i  K öz ös  Kft .  5720 sJ l l ' ]d '  o5 'y L l '  ] '  ( tovJbb|nkbJn' ' J  TJrs iság ' ' )  n lcI l ókcIt
2007. óYicgyszcrüsitett évcs bcsáno|ójátlak a könyvvizsgálal.tt' amcly egyszeriisitctt ivcs bcszáulo|ó a 2007
l2.31'.i fordu|ón.pra elkcszitctt nrérlegból nrclyben az eszközök és forn1sok cgyezö végösszegc 78'03.{ [ Ilt' az
adózot eredmóny 1.009 E Ft (nycresdg)' n nréÍ|e8 sz€rinti eredmóny 0 [ Ir( (rycresdg)'' .z ezen időPontra
végzódö évÍe vonatkozó ercdménykimulatásból és a szánrvite|i polilika mcghatá.ozó cLcn]cil cs Jz erycb
nragyaIázó negjegyzésekct taÍaIfiazó kicgészító mellékletból áll'

Az éVes besánrolónak a sámviteli tórvénybcn íog]altak és a Nlagyarorságon eIfogadott álralt]nos sámvileIi c|vck
sz€Íint töíénó clkészí!ése és valós bcmutatasa az üs/vczetós fclelóssóge. Ez a fcl €]óssés n]rgíban |osla|'ja aZ aká|
csalásból' akáÍ hibából eredó' lényeges hibás á]|itások1ól nlentes óves besánro|ó eIkészitóse és valós bemutatása
szenrpontjábóI ÍeIeVáns bclső e]lenórzés kia]akilását' bcvczeté5ét' fennlartásút' mcgl.eIcló szimvi|e1i politika
kivá]$zlisát és a]kaImaását, val3Jnint azadotl kt lmények kÖzott ésszcrű szímVitcli bccsldsckct'

A könyvvizsgáló lblelóssége az egyszeÍi1síell éves besá|noló vélcn]élryczise rz c]végze11 kijnyvviőgá|a( a|3pján.

A liijnyvviágálalot a n]agyar Nemzeti KonyvYizsgá|a|i standardok és a könyvvizsgi,lla|Ia vonatkozó _

N'ÍagyaÍorságon irvényes . löNények é5 es/éb jogszabá|yok alap.jdn hajtot1anr vésle' A fcntjek megkövc|elik,
hogy nregfelc|jck bizonyos etikai köVcteInrénycknck' va|amint ho8y a kónyvvizsgálat Iervczése is cIvógzésc ÍéVén
e|egendó é5 ncgfelclÖ bizonyitékot szcrczzck arró]' hogy az óves besánroló neur lada|nrü |ónyeges hibiis
állitiisokat'

Az elvégzctt kÖnyvvizsgá|al nragábiln foglalta olyan e]jáíá5ok végrchajtását' amcl)'ck cé|ja kónyvvi^gálali
bizonyítikot szcrezni az egyszeúsitelt éves besámolóbrn szcrcplÓ összcgckro| és kÖzétélcIckró1. A kivá]asztolt
e|járiísok, b€|eéívc az egyszerikítelt óves be5án1o1T akír csalásból, akfu lévcdÚsckbó] eÍcdó, jényeg.s hibás
állitísai kockáza!ának fclméréseit, a kön}lvizsgáló megitélósé!ól fuggnck' Az cgyszc|Lisíctt évcs bcsámolóhoz
kapcsolódóan a kÖnyvYizsgáló kockázatfelmérésénck ncnr cólja, hogy a vállaIkoás bc|só cllcnórzÚsének
haIékonyságára vonatkozóan véIcnrény ntondjon'

A könyvvizsgáht íiagában foglalta továbbd az alka|mazolt számvitcli alapc]Vck ós az ügyvczctés |énye8escbb
bccsléscinck' vnlanrint az egyszerúsilett éVes bcszámo|ó benrutatásának éíékclÚsét' Meggvöződésen1, hogy a
m€gszczell könyvvizsgál.lti bizonyÍók elcgcndó és megiclclÖ alapot nyiljtanitk a könyvvizsgálói zá|adék
(vólclnény) mcgadásához'

A kölryvvizs3á|at során a Tá.saság egyszeÍűsített dves besánlolóját' annak |ószcit ós tétclcit. azok könyve|ési és
bizon}lati a|ítánrasztását az órvényes nemzeti könyvvizs8á]ati standardokban foglaItak slerin| fe|ü]vizlgáltanr, és
ennek fllaPján elegendó és nregfclcló bizonyosságot szcreztcln alÍól' hogy az esyszcrűsilct1 éYcs besámoló! a
sámvitcli töÍ\'ényben foglaltak és a Magyarországon eIfogadotl általános sámvitcli elv.k szcrint késziletlók el'
Vilcmdnyem szc.int az egyszcrűs itc tt éves bcsámoló a Tiirsaság 2007 ' l 2' 3 l -.in fen ná|ló v! g} on i' pón zügyi és
jövedelnli lltlyzctóról nlcgbizlla!ó és \ l|ló5 kópct ad.

sJÍhJd.200s '  mJjU! 2ó '

' i l .  ! . - 1 . l

SztÁN cs|LL^
3I]JEOYZITT OIiL KO\Y!\ I5CALO

I lÚ,sz ':00235]]

7!/ l
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statisákai

.A vá|lalkozás megnevezése: sARKAo| ÉP|TÖ|PAR| KtzÖs KFT

vál|a|kozás clme. te|efonszáÍna: 5720 SARKAD. óSsY U.2. 66/272-023

Egyszerűsített éves beszámo|ó

200 I
i]z|eti évró|

.API 
ÉPl1:,\Í"A

Yt)is'-)nF,:
1[dfl{.áH., 2.
a üffiÉrilris vezetöje

(képviselóje)

Keltezés: sarkad, 2009.05.26.
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cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordu|ónapja;' ' ' 2008'12'31.

Egyszerűsített  éves beszámoIó MERLEGE , ,A ' '  Vá|tozat
Eszközök (aktíVák)

(éV/ho/nap)

P .  H .
1 1 0 4 2 2 1 5 4 1 2 0 1 1 3 0 4

statisztikai számje]

adatok E Ft-ban

szám
A téteI megnevezése Elózó

éV
E|őzö év(ek)
módos i t ása i

Tárgy

b c d
01 A. Befektetett eszközök (02.+04 +06 sor) '19550 26126
02. I. IMMATERIALIS JAVAK
03. 02'sorbo|: Immateriá|is javak értékheIyesbitése
04. II, TARGYI ESZKOZOK 19550 26126
05. 04'soÍból: Táígyi eszközÖk értékhelyesbitése
06. l|| BÉFEKTETETT PENZUGYI EszKoztK
07. 06'soíból] Befektetett pénzÜgyi eszktzÖk

édékhelvesbitése
08. 06'soíbó]: BeÍektetett pénzÜgyi eszközök

értéke]és] kÜ Tnbtzete
09. B. Forgóeszközók (' l0 +1 1.+14 +16 sor) 58383 50584
10. ', KESZLETEK 6870 4A82
' t l II. KOVETETESEK 40053 41492
12. 1 1'sorbó|: Kovete|ések értékelési ku onbTzete

11'sorbó|: Származékos Ügye|etek pozitÍV
értéke|ési kü|onbtzete
III ERTEKPAPIROK

14'soíbó|| Ertékpapirok értéke|ési kÜ|önbözete
16 . IV. PENZESZKOZTK 1  1581 4210
17. c. AktíV időbeli eIhatáro|ások 30

18'  l  EszKozoK osszEsEN (01 |09 ' l17 'soÍ) 7BOB4 76744

La.-
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EgyszerűSített  éves beszámoló MERLEGE,,A ' '  Vá|tozat
Források (pasSzíVák)

fu Úzleti éV mér|egfo.dUlónapja:2008' 12'31' ' ' '  '  (ev/hö/nap)

Statisztikai számjeI

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése
éV

E|óző év(ek)
módositásai

Tárgy

b c d e
D. saját tőke (20 +22.+23'+24 +25,+26 +29,soo 42754 42419

20. ]. JEGYZETT TOKE 3000 3000
21. 20'soíbó1: VisszaVásároIt tulajdon] íészesedés

névéítéken
22. IL. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT

TOKE (-)
23. III. TOKETARTALEK

IV. EREDMENYTARTALEK 39754 39754
25. V, LEKOTOTT TARTALEK
26. Vl. fRTEKELESI TARTALE( (27.-28 so-o.r
27. Erlé| heLyesbités értéke|esi larta|éka
28. Valós értékelés édéke|ési tarta|éka
29. VII. i\,4ERLEG SZERINTI EREDMENY 0
30. E. cé|tarta|ékok
31. F. Kötelezettséqek (32'+33'+34'sor) 35210 28688
32. I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK
33. II. HOSSZU LEJARATU KOTELFTETTSLCEK 3428
34. III, ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 35210 25260

34'sorbó]: K0|eIezet|ségek értéke1ési kÜ Tnb0zete
36. 34'sorbó|: Származékos ügy]etek negativ

é11ékelési kuItnbtzete
31. G. PasszíV idóbeIi elhatáro|ások 124 5237

: ! . . -  t h ,  ; - 1 r

." -., x, '
I , Í . : . ; . } .

S

l / r t  . '
á!"vézetöje (kepViSe|öje)

_-r

KeItezés:2009.05'26
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1 1 0 2 2 11 5 4 1 2 0 1 1 3 0 4

5tatisztikai szám]e1

0 4 0 9 0 0 2 0 I I

cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összkő|tség e|járássaI kéSzített
E RE DM E NYKIM UTATAS A

..,A.'' VáItozat

Az üz|e|i éV mér|egfordulónapja:'. ' 2o08.12'31.'.- - ' ' '.(ev/ho/nap)

adatok E Ft-ban
Sor-
szam

A tétet megnevezése E|óző Elóző év(ek)
módositásai

Tárgy
év

o c d
Ertékesítés nettó árbevéteIe 171253 136070

. Aktivált saiát teIiesítménvek értéke -3400 -450
r Eqvéb bevételek 4567 341

Il| 'soÍbil: Visszairt é11ékVesztés
AnVaqiel leqű ráfoÍditások 124192 '100983
szemé|yi ieIleqii ráfordítások 3761 1 26585
Ertékcsökkenési Ieirás 2521

vit EqYéb ráfordítások 5774 1154
VIl 'sorbó|: é.tékVesztés

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG
EREDMENYE
(1.+ ll.+ll l.-lV -V -Vl.-Vll )

'1469 41  1B

vlll Pénzüqyi müveIetek bevételei 62 73
V|||'sorból: értékelési kü|onbözet

PénzüqVi müveletek ráforditásai 158 237
IX'sorbó|: értékelési kü|önbözet

B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
N] .-lX.)

-164

c. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDITENY
(+A.tB.)

1373 3954

Rendkivü|i bevételek
Rendkívüli ráf oíditások

D. RENDKIVULI  EREDMENY (X . .XI ,
E . A0ozAs ELoTTl EREDMENY í+c +D') 1373 3954
xll. Adófizetési kötelezettséq 364 739
F. ADOZOTT EREDMENY (+E -Xl l 1009

I/]ERLEG SZERINTI EREDMENY 0 65

3

P.  H-

J

Ke]tezés:2009'05'26



Kieeészítő nreIlé|t|et

2008. évi éves beszánrolóhoz

ad' 2008. május 26
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vlilIl||iozlís bcmutatlis'l

Múködési fomla:

l  a ' J o J c é  q l d P ' t a J o

cégjegyzék száma:

nuv'Üa.ij.LrJ' J.dl' l.

KSH sánr:

Tevékenységi köÍ:

Cégjcgyzésre jogosult:

Tulajdonosok:

beszarnolo alalIasaf a Jogosull:

Korlátolt Fclclösse3ű -fiirsasóg

1992. novcurbcr 13.

04-09-002099

n0422t5 2 04

I  1042215 452t  I  l3  04

nlélyépitóipar

Nagy LiÚos iigyvezctő

Nagy I-aios

Kiss Síl1doÍ

Nagy Lajos

5720 Sar.ka<|. Jókai u' l5'

A társaságnak 2 Íö tulajdonosa varr' 50 _ 50% -os részalánnynl, 3 000 crt jc8yzctt tőkével. A

társaság 2006-tól könywi'.sgálatIa kötelezetl.

A ki'nywizsgálatot végzi: sztán csilla könywizsgáló

5600 Békéscsaba, Dobozi u' 78/l.

Rcgisztláció száma: MKvK bcj.sz. 002tj54.

20c8 évbeu felszárrított könyvvizsgálói díj: 300 000 foÍint.

A könywiteli szolgáltatás körébe tartozó t.eladatok irányításáél1 fclelös: Tan)ásné Takács

Mfuia5700 Gyula, Honvéd ltp. 8. IV/0l2, regisztrált rrrérlcgképcs könyvclö.

Regisztráció szána: 7885/200].

A társaság 2008 évben 136070 eft ncttó üzetni bevétolt éÚ cl' nrcly a bclftildi épitési

tevékcnységből tevödik összc.

A tevékenység adózás előtti ercdménye: 3 954 cft.

Az adózott credmény 3 2l5 eft, nrclyből osztalékkifizctéslc 3 l50 lctt clhclyczvc ta8gyíilés

határozata alapján.

2008. 12 3l.én a nrérleg fóösszeg 76 744 eft, ezen bclül a saját tökc összcgc: 42 8l9 eft.
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2008 év jelentösebb munkái:

. Gyula Korház fe|ítjítási fiuükák

. Mezöhegyes MénesbiÍok felújírása
- saÍkad' Helytörténeti múzeunr felújítása

száÍnviteli politika:

I A beszámoló készítési rcndjc:

Mérlegkészítés idöpontj a:

Eredménykimutatás választott formája:

Eízkóz értékclés:

termelés áró értéke|

vevók év

bcsánroló |brclu|ónapja mindcn év

dcccmbcr 3l.

a leárt évct kövctö Dlíjus 25'

''A'' tipusú ósszköltség 9ljárással

készüló crednlóny kinrutatás

Az esz*'ö''k összetételét tekintve a KFT nrüködéséhez és folyanlatos nlullkavéglséhcz
glegendóek.

i eszközök:

tglek' eszközök, gépck, bcrcndczósck, jánrüvck s7'clcpcl[ck { tárgyi cszközök

vásárclt alyagokat év közben kt'ltségként számoljuk el, év végéll leltál.alapjá{r az utolsó

i áron kerülnek a mérlegbe.

értéke: I 832 cfi

3 050 cli

végéi leltir alapján 29959 eft, melyböl a bcszánroló készítéséig valan]ennyi

pénzeszközök között a bank és a pénztár egycnlege ta|álható.



KóteIezcttséqek:

Bc|földi szállítók l l 452 e Ft, mcly összeg a bcszámo|ó készitéscig ki lettck e8yenlítvc.

A tánasag egy éves futamidejű , Íövid lejáfatú hitglt vett fc| l 000 cFt összegbcn.

Egyéb Íövid lejálatú kötelczcttségck köátt az adónzctcs dcccmbcí 3 |-i áI|onránya van'

saját tókc:
tsszctétele az elózó évhez képcst ngnr változott:
Jggyzctt tóke:

Ercdményanalék:

Taqok Észérc osaalék kifizetesrc:

2006. évi ercdményböl:

2007. wi eredményból:

2008' wi ercdménybő|:

Foqla|koztatottak bére és létsáma

A társaság 2008. évi átlagos létsáma:

Évcs bérköltsége:

szel|emi íoglalkoztatásúak bérc (3 fd)

Fizikai foglalkozlatottak bérc (l2 Íö)

Megbizói dij (l Íö)

3.000 cFl

39.754 cFt

2.600 cFt

L009 cFt

3. | 50 cFt

Az értékcsökkcnési lgíriis elszámolása éventc cryszcr töíénik: óv végén.

A tár$'i Gszkózök é.téke után vámoljuk el az écs-! a szt. alkalmaásával.

Év közbcni beszorzéskor idöarányos elsámolást a|kalmazunk' valamint teljcsitmény

aÍányos elsámolá5t.

Az adótörvény szabályai szcrint 2003 év ulán még üzembc hclyczctt esi'közök után

alkalmaztuk az 50 7o.os écs. lcínist.

100.000 Ft alatti eszköókct ery összcgben leíÍjuk kÖltscgként. A társaság 4.024 eFt énékü

táÍg)li c.szközt tart nyilYán énck nélkül, a nül|ás szám|aosztályba átvczctvc.

Ezck az eszkizök még használatban vannak.

15 Í-ó

20.405 cFt

4.500 cFr

15.905 cFt

120 eFt
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Kutauisi, kíséfleti fejlesztésck költsége:
A KFr-nél2008-ban ilycn cínrcn ncnr lrcfüIl l.cl költ5ég. nri tl tcvél(c|]ység jcItcgébőI ídódik

cs hosszabb távol isjcllcnzö lesz.

Kiirnyczctvédclcnmsl kapcsolatos adatok:

A kömyczct védclmót köZvc|'lenül szolgúló ttilgyi 'eszköZökkcl vcszélycs hulludékokkol'

körrryezetrc káros anyag kcszlcttc| rrc|rl rendclkczűtrk.

AtlománYon kívü|i

MJiszonnyal kapcsolatos
ktg' Grltés
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Függc( lcn KónyvyiAgáIó i  JcIcntós

a sarkadl  Lp i tő inár i  KóZös  KÍt tu|ajdon05. inrk

EIVégcz l €m a s rkadi  Épi lő ipar i  K öz ös  KfL (5?20 sJrkJd.  o$y U'  ] ' )  mc|| i |cI l  2003. évi
cg]szcrúsitctt évcs bcszlitnolójjn!k n |Önyvvizs8á|aiál. amcly egyszcrLjsitctl évcs bcsztlmoló a 2008'
12 '  j I ' . i  lb ldu|ónaprí c|kósz l tct t  méÍlcgbó] . lne lybcn az eszkÖzök cs források c$ 'ez ö  vóg összcg
?ó,7]{ [  [ t '  !z  adózot l  c|cdmény 3 '2 l5 E Ft  (nycrcség) '  a nréÍleg szer in l i  crcdnrény ó5trF l (nycrcsóg)
-. ó5 az czen idöponltal vtgzódó évÍe vonalkozó €rcdménykimLltalásbó|. va|ilnlint ki.gószítő
nrc l1éklc lbó lá l | .

Á w:clts Íelllósscge o. egls.crijsílcll éws bd,ánla!ói|l
Az cgyszcrúsi lc t l  ivcs bcszámo|óDJk a szánvi le l i  l ö rvénybcn fogl i I tak é5 a Mag).ro6z iso| '
cliog.doll álÍalínos szánrvilcli cIvck szcrint Lörténi clkészilésc és valós bcnrultlt]sa az iigyvc7-clés
in|clóss.gc' Ez i fclelósség magában foglalja áz akár csalásból' akár hibából crcdó' Ié ycgcs hibás
á||itásokIó| nlentes egyszeíLjsíet! évcs bcsámoIó €lké5zÍés€ és va1ós bcnrut.tisa 5zcmpontjából
íclcváns bc15ó clIenőrzés kialakitását, bev€zetését és fenntanását; a mcsfclcIó szá|rIvitc1i politika
kivá|asztását és aIkalnrazá5á!, vaIanlint az ado!| köÍülmények li'özijtt éssz.rLj szá|rrvitcIi bccslésck
clkószítdsé(-

A hÓ\a v i:s sú l ó I! l c l ős s é 8c
A kÖnyvvizsgáló fcIc|ó55ége az cgyszerúsitctt élcs beszánroló !dlc|nónyczésc az clvégze(
könyYvizsgálat alapján.

^ TáÍsaság 2007. óvi cgyszerúsitctÍ évcs besámolójál 2o08.05.2ó'án kor|ítozás né|kúli záradókkJI
lá l Ian c1 '

^ kö|)yvVizsgálatot a magya. Ncnlzcti Könyvvizsgálati sla dírdok és a kÖnyvvizssáhtra Von3tkozó -
lvl3g)aÍorságon éNényes . ttrvényck és egyéb jogszabú|yok alapján hajlotlam végte' A |entick
m€gktvelcIik, ho.gy tncg|cIcljck bizonyos etikai kTvctclnrényeknck, vaIJnrint hogy a könyvvizsgá|atot
úsy (cNczze'rr nreg és végezzem cl' hogy kcllö bizonyossá8ot szerczzek arról. hog) az egyszcrÜsítclt
évcs bcszámoló nenr tarlalnraz liny€ges hibás á|1ltásokat'

Á kr yvVi'5gá|at nragáb3n |ogIalja o]yan c|jáÍások VégrchnjtÍstit' anrcIyck ct|ja könyvvizsgálaIi
bizonyílékot szcÍezni az egyszeÍüsítctt évcs bcszámo]ób:n szcreplö összcgcklö| és kozzétóteIck.ól' A
kiVálasaolt €ljárások' be]cér(vc az egyszcrűsitett éves bcsánloló akár csa|á5bó|' akár hibából crcdo,
Linyeges hibás á||itásai kockázatának felméÍését is, a kÖnyvvizsgá]ó n]csÍé|ésótöI |Úggnck' A
kockáza(ok i|yen [c]méÍésekor r kónyvviaj8áló az cgyszerűsÍctl éves bcszánro]ó ilgyvczct.s á|taIi
clktszítóse ós vnlós bcn]ulatása szcnrpo tjábó| rcl.váns bclsó c||clró|zÚst azóÍ nlé.|cscIi, hogy olyan
kön}vvizsgálllicljárásokat t €|vczzen m€g' anrclyck az adolt körü|nrény€k |iözötl nrcg|elc]óck, dc ncm
aztrt' hogy a vállalkozás belső c|lenó.zésének hatékonyságára vonalkozian vó|cmin}t nlondjon' A
lönyYvizsgiilat nragában fogIalja tovíbbá az alkalmazott sánrvitcli alapclvck ntcsíelc]óségének és az
gyV€zcIds szánrvileli becs|éscí ósszcíÜsigénck' v']laln;nt az egyszcÚsitctt évcs bcszánroló :itfogó

bcmUIl l lá5 i] lak.nékclós i t  i s '
JvleggyÓzódéscn' hogy a megszcrzctt kónyvvizsgálati bizonyíttkok eIcg,:ndö és megfcIe1ö alapot
nyújl3nak kÜnyvvi7lgí1ói záradékom (vÚ|emén}cn' mcgadásíhoz.

A könyYvizsgiiIat solán fl TáIsaság (sarkrdi ÉPitőipári Közös Kft.) cgyszelúsÍtctt éYcs bcszámolóját,
annak rószc i t  és téteIo i t '  azok k önyYc lési  és b izonylat i  a látámasz lásÍt az éÍvinycs ncmzeÍi
ki'nyvvizsgála(i slandardokban fog|altik szcrinr fc|ülvizssóltanr' ós cnnck Jlapji]n clcgcndö és
nrcglc|c|ó bizon].ossigol szcrcZtcnr aíó|' lrogy aZ cgyszcÍú5ilc(! évcs bcszilrro|ót a sZá|]rvitcli
l . jÍ!óoybcI foglaf tak és az á]ta|ános sánr! i l . I i  c lvck szc l i  kész i lc l l ik  c| '  V.Icn)d|ry.m szcr i I l l  { lz
cgysze lűs i lc t t  ivcs bcszánlo|ó a Y i l l l ' l lkozás 2008'  l2 .3 l . .ó  Íc n l i I Ió  vrg) 'on i ,  Pón?ü$i  ! l
j övcdc lmj hc lyzc lórő l  mcgbízh0tó ó5 Y;t|ós kópct  ad.

-., t-rtr),

Ka nÚra i |a$s á8i s.áltl : 00 2 6 5 1

SZTÁ}l c:i i l ,L'\ '
bei.qyzritt k')') r! r1 ,

56!,0 BLf ,r ! L n

^ . i . 5 l i r r  ' r ' ' '  L ' l

sirrkad, 2009' nrájLls 26.



sARKAo| ÉP|TóPAR| Ktzts KFT.

5720 SARKAD
ossY u. 2.

BANK|NFoR Ácó

tn roa^3.!.6zoto.
Ügyintézó: szabóné Vas |\4argit

h3 l-
K&H

&nk zRt.

Gyu|ai Lák66ági fók
í6700 oyula, Vár@h& u'í7.19. PÍ.:31.
t lofonr (08 68) 562-340, (06 70) 465 1340
hx| (06 6Ö €}92.355
w|rrv.khb.hu. !!Ui!b@tbb.!!

Ezúbn igazo|juk' hogy a SARKAD| ÉPnóFAR| KÖzts KFT. réVére (adószám:1í 042215-2.04, székhe|y:
6720 SARKAD' ossY U' 2') í992. docembor 7. óta a 10102623-2821,|21740000000 vámon pénzforgalmi

:ban|Gzám|át v€zet0nk. Tudomásunk szeÍint a KFT. fizetési köte|ezettségeinek rendben e|eget tesz'
Bánkszámláján a pénzforgalom í€ndszeres.
Az igazolás kiállításángk napját mege|özó évben (20o9-01.01-tó|) sorban á|ló tételei nem volbk, és jelen

: pillanatban sin6.

r Tudomásunk szer.nt a Kft. e|len caőd. i||etó|eg fulszámo|ásieljáÉs nincs fo|yamatban'

Je|€n bankinformációt tlgyfe|ünk kérésére, közbeszezési pá|yázat összeállÍtásához, kett'5 eredeti Éldányban

Ez€n infoímáciT kibocsátásával kapcsolatosan Bankunkat semmi|yen köte|ezetbég nem te.heli.

Gyula, 20 í ojunius 02

ÉEÍEnoo xEH Bank zÍL
-ilÍ:.El Gyula

, ???o
c.de!'2ér.2án: c!' 0!1co/rl0.|3 Nyl|vánbíd FóÉío.l BÍtó.áo' nrÍ cáobtÚ.ág
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"adcsódo 
Íetú,íÉsa' kápacitásának bóvÍlé6€' at(ádá|ymént$Í!ésé Ké!égyháán' épíÉsl beruházás

kiviGloásá'e ind|loü €ey3z€ÍÍ' ktzb€szér,ési é|]áÉs aián|etteté|o

NYILATKOZAT

a pénzogy| ós g.zdaság| a|ka|ma8!ágnó|
(árbévóte| a|9ku|á8a)

A|ánlatlgvó í0 % Íe|otti á|vá||a|kouóia:

neve: cÍmé:
5600End.énvi ó6 Tál8a KÍt'

A|u|Írott EndÉnyi lmre, mint a 10 % fe|etti a|vál|alkoó nyila|kozattéte|re jogosult képvise|óje táEyi
ktzbeszezési e|jáÉsban nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t vál|alkozás épitési tevékenységból
származó árbeváe|e az a|ábbiak szednt a|aku|t'

154.131 é Ft

144.W2e Ft

Dáh,m: 20l0. június 4.
Endrényi é! Tá!áá l(pT.

5600 Békéscsábá
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10607732452tr1304
statisztikai szánjel

04-09-001648
Cégiegrzék szFTa

Endrényi és Társa l(ft

5ó00 Békéscsaba, Andrássy ílt 1|-|7.
66t326804

Egyszerűsített éves beszámoló
2006. december 31.

Enüélyl .' Tálsa KFT.

2001.január3|.

P.H.
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106011324521| 1304 1/J. otdal
statisztikaiszámjel

04-09-00t64E
cé8jegyzék sáma

" MÉRLEG Eszk6zök (aktívák)
200ó. december j l . adatok E Ft-ban

2007.január j|.
''=.

""'-? 
z'-""'

'4{aryro<r,Q,na1, ( ké p! ise | ój e )
Endrényi ég Tá!.d KFT.

5600 Békéscsaba
Gulenbelg ! 5 Té| 66/326'082

Teieton: 66/3a6.ea4
Adószám 10607732 2.0.1

P.H.

A téte| n.gnevezése

A' Befekt.tett eszközók
I. Iill ill ATE R IAL IS JAVAK
|l. TÁRGY| EszKÖzTK
II I. BEFEKTETETT P ÜcYI ESzKÖzoK

65595
l . KÉSZLETEK
ll. KtvETELÉsEK
Il|' ÉRTEKPAPÍRoK
IV. PÉNZEszKÖztK 33822
c. Aktív idób€li elhatárolások



106077324521| 1304 2/3. otdal
statisaikai sámjel

M-09-00 | 648
cégic$zék száma

MÉRLEG Források (passzívák)
2006. december 31. adatok E Ft-ban

2007. január j l . (---t''

btóje (képViseldje)
P.H.

Endréayi és 1.áIsá KFT.
5600Békéscsabá

Gulonberq ! s Tel 66/326-082
Tel.lon aalira-i 9: l

A3ész^r, 1..'L,7 '- !)2.:..':

A tét€| mesn€vezése

D. saiát tóke 10574

lI ' JECYZETT. DE MÉo BE NEM FIZETETT
ETARTA

IV. EREDMENYTARTALEK
V. LEKÖTÖTI TARTALÉK
v|. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VIl' MÉRLEG szER|NTI EREDM
E. célt!rtálékok

Í- HATRAsoRoLT KoTELEzETTsEcEK
LEJARATU KOTEL

I| l. RtVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉcEK
G. Passzív időbeli €|határolások



I
I
r
a'
r
I'-r
Ia
I
_Í

a
I
I
!
a
I

106077 i2452111304  3 /3 .  ok
Slatisztikai5zámjel

0.1-09-0016'18
cégjegyzék száma

"A" ERED}1ÉNYKI}ÍUTATÁS (összki 'It5ég e|jírássa|)

Keltezés| 2007' janl lár j  l '

ha

2006. december i L adatok E FFba

. 1,- '-'/'

a Vá||a],(ozás v;gzei9jd (kép! ise|óje)

P .  H .
T ;nd  iD r r , , , ,  i i r s a  t i l ' 1 .

a, r  - r  5 . . . i1 r , tu . :
r ! i ' r  - L  t  ;  . . ' ) ' L

. . r  ' r  :  l '

Sor-
szám A téte| megnevezése E|óző év

E|őző
él.(ek)

módosí-
Tárg}év

d

I Értékesítés nettó árb €véteIe 128012 120040
II.  Ak(i\ á l t  srjÍt te|jesítmén!'ek értéke I 1251 - 18984

l III '  Egvéb bevéte|ek 293 l t
.l Iv. An}:)gje||egű ráfordi lá5ok 111098 )79561

v. szemé|yi j € ||egű ráfordítások l l  t 9 8 12121
6 vI. EÍtékcsökkenésiIeírás 1152
7 VII. Egvébráfordíiá5ok 488 l 2 l 9
8 A '  ÜZE\1 l (ÜzLET| )TE\ ,ÉKENYSÉGEREDMÉNYE ( I+ l l+ l l l . l V 'V .V l

t 889 l D 8
9 \ ' I I l '  Pénzi ig\ i  müle lc le l  be\étele i t2 29
l 0 lX .  Pénzüg}i  Ínúteletek r lí fordítá5ai 8 t8 l 4 7 i

B '  PENZÜGY l  | "ÍÚVELETEK  ERED\1ÉNYE (V l l | . l X ) -806 0 - l4,l,l

t2 C. sZoKÁsos VÁLL,lLrozÁst eneol,tÉuv i*etB1 t 08 l 0 168.1
t i X. Rendkír ul j  betéteIek

Xl. Rendl(ívü|iráfordítások l 5 5
D. RENDKiVÜLl EREDMÉNY (x'XI) - l i 0

6 E ADÖZÁS ELÖT r I  tn tov i r t , t ' c=o l |0ó3 0
Xu. Adóf izetésiköteIczcttség 162 69
F. ADOZOTT EREDVlENY (+E.XII 906 0 | ó  l 0
G. IvIERLEO SZERINT{ ERED\lENY 406



i és Tlírsa Ka
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KIEGriszÍTT MELLÉKLET

a 2006' évi méIlegbes záÍnolóhoz

lási időszak: 2 006.01 .0I.'006.|2.3 | .
2007. január 3l.

Eadrényl ér Társa KFt
5600 Bókéscsaba

Gutenberq u.5. Tel.r 66/326'082
Ts|gÍon: 66/326.804

^döEzáa)6o7132.2)
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Altalános rész

A cég elnevezéseI Endrén1'i és Társa Ipari, Kereskedelmiés Szolgáltató Kollátolt Felelősségű
Társaság

Székhel1'e: 5600. Békéscsaba' Gutenberg u. 5.

A cégbejegyzés időpontja: l99l ' l2.28.

Cég|egyzék száma: 04-09-001648

A cégjegyzett tókéje: 3'300.000 forint

A cég adószáma:

A Társaság tagiai:

106417 32-2-44

Endrényi Imre (54.54545%)
Endrényi Zsolt (45'45455%)

a
j
Í

j
Í

J
j
j

Cégjeg1zesre jogost r I t :  Endren1 i lmre i ievVezet ö
Endrényi Zsolt iigyvezető

A Vállalkozás l991 . j úlius 24-én kezdte meg tevékenységét.

FötevékenységeI 452l Epület. hid. alagút' közmű, vezeték építése.

Egyéb alkalmazott tevéken}'ségi körökI
45'22 Tetőszerkezet-építés, tetófedés, vízszigetelés
45.23 Aulópálya' ílt' repü|ótér, sportjátéktéÍ építése
45'31Vil lanyszerelés
45'32 Szigetelés
45.]3 viz.. gáz.. fi:ltésszereIés
] j' j. l Eg\éb éptiletgépészeti szeÍelés
.l5'4l Vakolís
45'42 Epiiletasztalos-5zerkezet szerelés
45.43 Padló-. falburkolás
45'JJ Festés' ti\ ege7és
45'45 Egyéb befejező építés

A TáÍsaságnáI igazgatóság és Feliigyeló Bizottság nem múködik, továbbá köny.vvizsgáló
nÍiködik'
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politikáját a következö alapelvek jellemzik;

kettős kön}.witelt vezet és az é.tékhatároka tekintettel jo8osult Egyszerűsített
készítésére '

kimutatást ',A'' összköltség elszámolási módszerrel á|lapítja meg.

iós kulcsok meghatározása a sámviteli Törvényben elöírtak alapján a vlÍható
élettartam Íigyelembe'.étele szeÍilt történik.

fodnt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak
iát az üzembe helyezés alkalmával egy összegben számolja el'

200.000 forint közöBi egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak
ióját két év aIatt amortizálja.

k (anyag, áru' stb) vásárlásakor beszerzési értékenköltségként keriilnek
A fordulónapi értékA készletekről év közben nyi|vántartást nem vezet.

leltároással a tényleges beszerzési ár a|apján tönénik.

iezet|en éoítési-szerelési munka bekerülési értéke a kalkulációs
közvetlen költségébőI a megrendelóve| még el nem sámolt,

munkák közvetlen önköltségét laÍta|rí\azza, amely - utókalkuláció

egység összes
de ténylegesen
hiányában - a

i fok alapján kerül meghatároásra.

á|lalkozás a|ka|mazza az összemérés és idöbeli elhatárolás elvét.

követelések é5 kötelezettségek éÍtékelése a sámviteli Törvény előínisai szerint, az
elvének betartásáva| rörténik.

Kft a nyilvfutartások vezetéseés a mérleebesámoló elkészítése során a számviteli
vektóI nem tért el.
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegben szereplö eszközök és fonások e Eyező főösszege.14.064 eFt.

Befektctett eszközök alakulása:

Nyitó Tfugyévi Záril
Megnevezés Bruttó énék növ. Bruttó érték

e Ft-ban
ÉÍtékcsökkenés .
halm. tárgyévi

Ncttó
éÍték

lmmateriális javak
Termelő gép, ber.

295 185
6.38t 1.563

295 39
5.963 r.707

20.280 2;106

480
7.946

t46
276

1.941
3',1.4'76 t.8'17 39.353 26.538 4.452 8.363

ImmateÍiális javaknál a tárgyévi növekedés a KING Epítöipari vállalkozói plogramÍendszer
tásárlása'
Temelő beruházásoknál növekedés: kaldftÍész.elektromos emeló szerkezet. úi. és használt
zsa|uanyag elemek vásárlása.
Egyéb berend,f€lszerelések taÍalmazzák a számítógép és nyomtató beszerzését'

Forcóeszközök alakulása:

Követelések összege |5.I.I.1 e Fr-ró|3|.713 eF!-ra nőtt. mely az alábbi tételekből áll:

ber.,felsz. 30.798 129 30.927

25.869 eFt
40 eFt

492 eFt
23 eFt

16l eFt
4 eFr

23 eFt
5 .161 eFt

A }'evö tartozás összege növekedett a táryyidőszakban 1l.071 eFt-tal'mely a mérlegkészités
igöponÜáig befolyt.
AFA kö!€telése a táIsasásnak előzö időszakban nem volt.

Aktív idóbeli elhatárolás

Aktív idöbeli elhatárolás összege 106 eFt, mely következő időszakot terb€lő elófizetési díjat
nnalmaz.

vevök
Elóleg
Társasági adó
Innovációs járulék
tparíizési adó
Kommunális adó
Különadó
ÁFA
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saiát tőke alakulása:

Eredmén},taÍalék csökkent 2.600 eFt-tal, mivel
A 2006.évi adóztás utáni eredmény l.610 eFt

szállítók
SZJA
Munkavállalói járulék
Munkaadóijárulék
EHO
Munkabér ésjárulékok
Egyéb rövid lejáIatú kölcsön

. osztalék
vevöktöl kapott elóleg

o sztalékl(ént való kiÍizetésre lett j óváhag}.va'
volt, mely szintén osáalékként kerüI majd

4 l .554 eFt
l7 eFt
l l  eF t
23 eFt
19 eFt
98 eFt

1.7'1'1 eFt
4.710 eFt
4.250 eFt

kifizetésre'
A beszámolási időszakban összesen 4.2l0 e Ft összeg lett osztalék kifizetésrejóváhagyva.

Kötelezettségek alakulása:

HosszÍl lejáÍatú kötelezettsége a társaságnak 12.73l eFt, részletezve:
Alapítokkal szembeni kötelezettség 8.701 eFt
Kölcsön-Lombald Finansz.Rt 4.030 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek összege j6.400 eFt.ról 53.359 eFt-ra emelkedett, mely a
. következó tételekből áll:

szállitók felé fennálló tartozás 26.958 eFt volt magasabb a bázis időszaknál.
szállítók felé fennálló tafiozások fizetési határidőn beltilitételek, a mérlegkészités

:fi öpontjáig kifizetésre keriiltek.

Kft fizetési kötelezettségét folyamatosan és határidőben teljesíti, lejárt kötelezettsége nincs'
képességejó.
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Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

A Tá$aság nettó árbevétcle 128.072 e Ft-ról 320.040 eFt-ra növekedett, az elózó időszakhoz
viszonyitva.
A tárgyévben volt nagyobb volumenü munk4 melyre sikeresen prílyázott &ársaságunk.

Anyagjellegű ráfordittisok összege l2l.098 eFt-ró| nőn

Anyagköltség
lgénybevett szolgáltarások
Közv€tített szolgáltst1isok
Egyéb szolgáltatások

A Kft ádagos statisztikai állománya 14 főről

személyi jellegú költségek megoszlása
Bérköltség
személyi jellegíí kifi zetések
Bérjárulékok

tsszesen:

l2 ftire csókkent a beszámolási idószakban'

2005 év
47 .357 eFt'1.255 eFt
64.805 eFt
1.681 eFt

2'19.567 eFt-ra-
2006.év

62.919 eFt.
7.896 eFt

206.493 eFt
2.259 eFt

Az anyagjel|egű ráforditásoknál látható nóVekedés oka a közvetíteft szolgáltatásnál
jelentkezik, 8mely több alvrillalkozói munkrík igéÍtybevételéböl adódik.

2005.év
9.129 eFt

465 eFt
3.604 eFt

13.198 eFt

2006.év
8.892 eFt

598 eFt
3.231 eFt

12.721 eFt

A személyi jellegÍl kÖltségeknél kisebb mértékii csökkenés jelentkezik a bázishoz
viszonyítva.

Az egyéb ráfor.dítások összege 73l e Ft.os növekedést mutat, melynek oka a helyi
adóÍizetések emelkedése-
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A Társaság 3.128 eFt üzemi eredményt ért el, melyet a pénzügyi mtiveletek eredménye

csökkent€tt l.684 ePt.ra.
ReÍdkívüli Íáfordítás 5 eFt volt' mely adomány.
; K.ü;;á";iá;i;'"dménye í.6?íeFt-ra alakutt, mely 61l eFt-tal haladta meg az előző

évet.

Adózás elótti eredmény
Adóalap csökkentó:

Adótörvény szerinti éc5
lparÍizési adó l00%.a
Adomány
Kisvállalkozói beruházási kedVezmény

Adóalap növelő:
számvite|i törvény szenntl ecs
Adomány
Bírság

Társasági adóalap

A Kff.nek a 47eFt fizetendö társasági adó és a 22 eFt fizetendó kiilönadó levonása utáÍt

i.iiö .ii 
"ao.n 

eredménye keletkezett. A taggyúlés a teljes összegnek osztalékként való

flzetését határozta 9l.

A vállalkozas gazdálkodása jó, a tárgyidőszakot az elózö időszaknál eredményesebben zálta.

1.679 eFt

4.452 eFt
994 eFt

5 eFt
469 eFt

4.452 eFt
5 eFt

80 eFt
296 eFt
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IÜCC xTLEii i(Öi.irvvIzscÁir1I JtrcNrÉs
az Endrényi és Társa Ipari, Kereskede|mi és szolgí|tató Kft tulajdonosai

részérc

VállaIkozás megnevezése: Endrényiés Társa lpari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
5600 Békéscsaba, Gutenberg u' 5.
Cégjegyzék száma: 04-09-001 648
Adószám : I 060?.| 32.2-0 4
MÉTIS Kön}wizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kff
l039 Budapest' Jókaiu' 28'
Cégjegyzék számal 0l -09-673 l 03
MKVK Ny.sz . :001558
K€szthelyi László
l039 Budapest, Jókai u' 28'
MKVK Ig.sz.:004503
Az Endrényi és Társa Kft 2006. évi egyszerűsitett éves beszá.
molójának felij lvizsgálata és hitelesítése

Kön}'wizsgáló társaság:

Felelős kön}n'vizsgáló:

Vizsgálat tárgya:

Elvégeztük az Endrényi és Társa Ipari, Kcreskede|mi és szolgá|tató Kft (5600 Békéscsa-
ba, Gutenberg u. 5') mellékelt 2006. december 31-i fordulónapÍa elkészített mérlegének -
melyben az eszközők és források egyező végösszege 74'064 E Ft, a méÍleg szerinti eredmény
nul|a forint. valamint a 200ó' évrc vonatkozó eredménykimutatásának - melybe! az értékesí-
tés nettó árbevétele 320'0'10 E Ft. és kiegészítő mellékletének vjzsgálatát, melyeket a Társa.
ság 2006. évi eg}szcrűsített éves bcszámolója lartalmaz'

Á yeze|és íele|őssóge az éyes beszámo|óórI

Az éves beszámolóíak a számviteli törvénybcn foglaltak és a Magyarországon elfogadotl á|ta-
lános számviteli elvek szerint történő elkészítése és \'alós bemutatása az üg)'vez€tés felelőssé.
ge' Ez a felelósség magában l.oglalja az akár csalásból, akár hibábóI eredő, lényeges hibás állí-
tásoktól mentes egyszertisített éves beszámoló elkészítésc és valós bemutatása szempontjából
releváns be]só ellenőrzés kjalakítását, bevezetését és fenntaÍását; a megfelelő számviteli poli-
tika kiválasztását és alkalmazását' valamint az adott körü|mények között ésszeni számviteli
becslések elkészítését' Az adatszolgáltatás megbízhatóságát a Teljességi nyilatkozat doku.
mentálja.

A konylvizsgó l ó.[e I e lős só ge

A mi felelősségtink az egyszeríisíett éves bcszámoló vélemén1'ezése az elyégzetÍ kön}"r'vizs-
gálat alapján, valamint az tizleti jelentés és a jelen egyszerÍisÍtett éVcs beszámoló összhangiá.
nak megítélése' A kön}"r'vizsgálatot a magyar Nemzcli Kön;wr'izsgálati standaÍdok és a
kön}nvizsgálatla vonatkozó Magyarországon érv'énycs . tön'ények és egyéb jogszabályok
alapján hajlottuk végre. A fentiek megkö\'eteIik' hogy megfeIcljiink bizonyos etikai követel-
ményeknek' valamint hogy a kön}"r'vizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő
bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsitett éves beszámoló ncm tartalmaz lénye-
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ges hibás álIításokat'
A könyr;vizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja kön1wizsgá.
lá|ihi1^n}ílÁ!ot z...:.i 3] .gij '. i i. i ltci i Jveo Lcszá,loióban szer €pio osszegekrol és közzé.
tételekól' A kiválasztott eÜárások' beleéÍve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból,
akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáIó meg-
itélésétől ftiggnek' A kockázatok ilyen felmérésekor a kön}'wizsgáló az egyszerűsített éves
beszámoló tig}.vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából Ieleváns belső el.
lenőrzést azért mérlegeli' hogy olyan könwvizsgálati eljárásokat tervezzen meg' amelyek az
adott körülmények között megfelelöek, de nem azért' hogy a válialkozás beIsó ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon' A kön}wizsgá]at magában foglalja továbbá
áz aIkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az üg}'vezetés számviteli becslései
ésszeniségének, valamint az egyszelűsített éves beszámoLó átfogó bemutatásának érték€lését
is.
A yálIaIkozás nűkódósc

A Kft cégbejegyzésének időpontja l99l ' dccember 28. A jegyzett tőke jelenleg 3.300 E Ft' a
saját tóke értéke 7 '9'74 E FÍ. Az értékesítés nettó árbevétele a vizsgált időszakban l28 millió
forinttól 320 millió foIintla emelkedett. A rövid Iejáratú kötelezettségek összege 53'359 E Ft,
a kö\'etelések összege 3l'773 E Ft' A l ikviditási mutató l22,9 %. Az adózott eredmény l '610
E Ft' a vállalkozás 2'600 E Ft össz €gíi eredménytartalék igénybe vétele mellett 4.2l0 E Ft osz.
talék fizetését tervezi' így a mérleg szerinti eredmény a számviteii törvény előírásainak megfe-
lelóen nulla forint'

MeggyóZődéstlnk, hogy a megszerzett kön).wizsgálati bizonyíték elegendó és megfelelő ala-
pot nÉjt kön)'vvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához-

ZáratIék

A kön}nryizsgálat során az Endrényi és Társa Kft 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját,
annak Íészeit és tételeit, azok kön}"r'elési és bizonylati alátámaszlását az én,ényes nemzeti
kön)"r'viz5gálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendó és
megfelelő bizonyosságot szereztünk anól, hogy az évcs beszámolót a számviteli törvényben
loglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitenék el.
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kft 2006. december 3l-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetóről megbízható és valós képet ad'

Békéscsaba' 2007. ianuár 3l '
IíÉTIs Kö')vsz.kértő és
crzdárá!| Ti ní6rd ó KFÍ

|0]9 ai!p.í jóI.!i [ 23.
cs : 01 {ri7. 0l

oTP: I l70J00ó.2o]5]]']{

üg}n,'czetó
MÉTIS Kön''vszakértő és
Gazdasági Tanácsadó Kft

í.'-YL:/t-
ri'.'lí.lji ri.'ta -

MKVK lg.szr 004503
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EndrényÍ és Társa Kft

5600 Békéscsaba, Andrássy í\t tt-|1,

Egyszerűsített éves beszámoló
2007. december 31.

2008. május 2l.

Eldrényi és Tár.s* i(FT.

n".""o!|nTl#íiii*u.fu 'u.*'
Adós!ás 1c60?732'2-04
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?.- 1---
áy'vezetője (képviseIője)
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StatMikai sámjel

0+09-00r648
cégiégzék sáÍía

Elzkózök (aktÍvák)

2008' május 2l.

2007. decemb.í 3 l '

1/3. oldal

adatok E Ft-ban

Eídíényi és Társa KFl'.

o*."oi,XoB.ff5li:i"lizo'oe.
ÁjT3:irn' ]o607732'2.04

20t26
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106077324521 1 1304
statisdikaiszámjel

04-09-001648
céáegvzék száma

.A" MÉRLEG Források (passzíYák)

2/3. oldal

adatok E Ft ban

Sor-
A téte! m€gnevezése E|őző év

E|őző
év(ek)

módosí-
tásai

TáÍgyév

b d
2 D. saját tőke 7971 8187
3 I. JEoYZETT TóKE 3300 3100
4 II. JEGYZETT, DE MÉc BE NEM FIZETETT ToKE (-)
5 III' TÖKETARTALÉK
6 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 4674 4674
1 V. LEKÖToTT TARTALÉK
8 VI, ERTEKELESI TARTALEK
9 vII. MERLEG sZERÍNTI EREDMENY z t3

20 E. cé1tartalékok
z1 F. Kötelezettsések 66490 52369
22 l. HATRÁsoRoLT KoTELEZETTSEGEK
23 lI. HosszÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK t 21 l  I 10804
24 lll. RovID LEJARÁTU KoTELEzET..sEGEK 53359 4t 565
25 G. Pa5szÍY időbel i  € |h ' táro|ások

Keltezés; 2008' május 2l '
t l i ru re: l l r i  ' re

c ! 'e ; j ; i ]U  5  Te]  6Ú/] . :  J .2
r ' P , .  . n  a , : 2e  e l l

a!a\?1 , - , \  1Caa1 i32 ?  44

_.L
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a
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I
I
I
l
_,L
-.L
-.L

26 ForÍások összesen 14064 ó0556

__.E-
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10601732452t11344
statisaikal számJel

04.09.00] ó48
t -éo iPd?év .a^^e

"A' EREDMÉNYKlMÜTATÁs (összkö|tség €Ijárással)

3/3. oldal

adatok E Fr-ban2007. decembe.3l.

I
Sor-
!zám

A |élel megnevezés € E|őző év

EIőző
év(ek)

módosí.
TáÍgyév

I d

L Értékesítés nettó árbeYétele 320040 t50r  8r
2 II.  Akt ivá|t s. , jót teI iesÍlmények értéke - r8984 t38',76
3 III. fg}'éb bevétclek l l 62
4 lv '  AnyaqieIIegű ráÍordí|á5ok 219561 t42980
5 v' személYi ie||egű rá|orditások t 27Z l 1397 |
6 vL Értékcsökkenési leiriis 4452 3 l  l 0
7 VII. Egyéb Íáfordítások t219 618
8 A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEvÉKENYsÉGEREDMÉNYE 0+II+III-]V'v-VI

vir) i  128 0 3440
9 vIIL Pénzüsyi műveletek bcvéteIei 29 23
l0 Ix. Pénzüeyi múveIet€k ráfordílásai t413 798
n B' PÉNZÜGYÍ MÚ\TLETEK EREDMÉNYE (VIlI.IX) ,t444 0
tz c. szoKÁsos VÁLLALKozÁsI EREDMENY í+A+B) r684 0 2665
t l x. RendkívüIibcvételek
l 4 xI. Rendkívü|iráfoÍdítások 5 5
l5 D. Rr]'.DKiVÜLl EREDMÉNY (x.xÍ) , 5 0 -5

t6 E' ADozÁs ELŐTTI EREDMÉNY (*c*D) 1619 0 2660
t7 xII. Adófi zetési köteIezettség 69 447
18 F' ADóZoTT EREDi\IENy (+E.Xll) l ó I 0 0 22t3
19 G. MERLEG SZERNTI EREDMENY 0 213

:E-'
a
I
I
I

l €zesI 2008' május 2l '
k"1/*uuo,or"n,;-7Er.drényi és Társa !..F!.'

D.ípo s.^. c 'JLa
íj ! i , ' ' . : .c .J  5 ' . '  & ') . . . )E)

T!].|T.j .4ó/.:. .iJ
d j ó . 2 i i  . . . : , ] : : . 2 . . ' ;

a vá|]al

,/i'"



EndÍényi és Tfusa Kft

eL)

rarcÉszÍri lrrr'r,Érorr

a 2007. évi mérlegbesámolóhoz

Beszámolási idószak: 2 007 .0| '0|.-2007 .12.3|.
KészÍilt: 2008. máius 22.

Endréíyi és rálss KFT'
5600 Békéscsaba

GulenbcÍg U 5 Te| 66/326.082
Teieíon 66/326.804

^dószán-67712.2.o4
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Általónos rész

A cég elnevezése: Endrényi és Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kollátolt Felelősségú
Tlfusaság

Szélüelye: 5600. Békéscsaba' Gutenberg u. 5.

A cégbejegyzés idöpontja:, I99|.12.28.

Cegjegyzék szuna: 04-09-001648

A cégjegyzett tókéje: 3.300'000 forint

A cég adósáma:

A TáÍsaság tagjai:

A Tfusaságnlíl igazgatóság
működik.

cégjegyzésrejogosult: EndrényiIrffeüg}ryezető
Endrényi Zsolt ügyv€zető

A váIlalkoás 1991. jűius 24.én kezdte meg tevékenységét.

Iőtevékenysége: 4521 Epület' híd' alagut, közmii, vezeték építése.

Egyéb alkalmazott tevékenységi köIök:
4 5,22 T etőszerkezet- építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.23 Autópáya, út, repülőtér, spoftjátéktér építése
45.31 Villanyszerelés
45.32 szigetelés
45.33 Víz-' gtíz., f,itésszerelés
45.34 Egyéb éptiletgépészeti szerclés
45.41 Vakolás
45.42 Épületasáalos-szerkezet szerelés
45.43 Padló-, falburkolrás
45.44 Festés, üVegezés
45.45 Egyéb befejező építés

t060'7732-2-04

Endrényi Imre (54'54545%)
Endrényi zsolt (45,45455%)

és Felügyelő Bizottság nem működik, továbbá könyrwizsgáló



,!fu. oltiációját az Íizembe helyezés alkalmával €gy összegben számolja el.
ó 10G200.000 forint közötti egyedi beszerzési értékt: táIgyi eszközök és immaleriáis javak

e4

Kfr sánúteli politikáját a követkeó alapelvek jeltemzik;

Társaság kettós könywitelt vezet és az értékhatáIokn tekintettel jogosult Egysz€rüsített
beszánoló késltésére.

.sedmény-kimutatást ,,A ' összköltség €lszámolási módszeÍrel állapítja meg.

kulcsok moghatáÍozása a szímviteli Törvényben €lőírtak alapján a vfuható
élettartam figyelembe vét€le szednt ü'rténik'

100.000 foÍint alattí egedi beszerzési éttékíi trárgyi eszközök és funmateriális javak

két év alatt amortizálja.

b€sámoló a 2007. jarufu l.2oo7.decernber 3l. idöszakot öleli fel, a mérleg
ja 2007. december 3l. A métlegkészítés (árÁs) nfucius 3l, az ezen idöpontig

vált' a tálgyévet vagy az előző évet érintö gazdasági események, körÍ,ilmények
a be'számoló tartalmazza.

kévletek (anyag' áÍu, stb) vásfulásakoÍ beszetzési értékenköltségként kerÍ[nek
A foldulónaPi értékA készletekól év közben nyilvántartrás nem vezet.

leltározással a tényleges beszerzési ár 8lapján történik.

befejezetlen építési.szelelésí muoka bekerÍilési értéke a kalkulációs
közvetlen költségéból a megrendelóvel még el nem számolt,

munkák közvetlen önköltségét |alÍalma?zd' analy _ utókalkuláció
fok alapján kerül megh atá$zÁsre.

egység összes
de tényl€gesen
hiányábaÍl - a

A VállalkozIás alkalmazza az összeméÉs és időboli olhatáÍolás elvét.

A követelések és kötelezettségek értékelése a számviteli Törvény elöírásai szf'|int, az
ó.atosság elvenek betartásával töÉénik.

A Kft a nyitvántartások vezetése és a mérlegbeszámoló elkészítése soún a számviteli' 
ílapelvektól nem tért el'

-3-



kapcrolóiló kiegészÍtések

szerepló €szlGzók és fotrások egyező fóösszege 60'556 eFt.

javak 480
1.946

30.927

569
8.021

30.988

334'1.670
22.986

88

2.759

Nettó
éÍték
14'.1
88

5.243

Ny'tó
BÍuttó érték

e Ft-ban
TárgyéYí zátó

növ. Bruttó étték
Éíékcsökkenés
halm.

geP' b€I.
b€r.felsz.

Vwök
TáÍsasági adó
Innovációs j árulék
Iparüzési adó
AFA

89
75
6 l

39.353 225 39.518 30.990 3.110 5-478

javaknál a táÍgyévi növekedés a MIcRosoFT oFFIcE 2003FPP' és a
)o HoME oEM szellemi tetmékek beszerése.

beruházásoknál nÖvekedés: univerzális létra' láncfi"Eész es koruesszor vásá.lása

berendezések és felszerelések taltalmazzák a telefax és foryószék beszerzését.

Kft.nek a üírgtidószakban a készletek között a be&jezetlen t€rmelés állománya 13.876
lett' mely a bázis idószakban nem volt.

összege 31.773 e Ft-!ól 20'126 eFt"ra csökaent, rnely az alábbi tételekból áll:
l7.565 €Ft

l93 €Ft
9 €Ft

635 eFt
1.725 eFt

€Ft-tal'mÚ a mérlegkésátesY€Yö tartozás összege csökk€nt a táIgyidószakban 4.474
iáig befollt.

követelés is csökkent 3'436 eFt-tal'

idóbeli elhatálolás összege 57Ft, mely következő időszakot terhelő költséget taÍialnaz.

-a-



sriát tóke alakulásaI

A saját tóke 213 eFt-tal nőtt a tárgyidószakban, mely a tárgyévi mérleg szerint eredményb{il
következik.

Kötelezettségek alrkulása:

Hossai lejáratú kötelezettsége a tá$aságnak 10'804 eF! észletezve:
Alapítoldial szembeni köt9lezettség
Kölcsön.Lombard Finaüsz'Rt

8.702 eFt
2.102 eFt

21.395 eFt
2l eFt
10 eFt
2l eFt
12 eFl

1 l32 eFt
1.931 eFt
2.000 eFt

44 eFt
15.000 eFt

Röüd lejárati kötolezettségek összege 53.359 eFt.ról 41.565 eFt-n csökkent, mely a
köv€lkezó tételekMl áll:

szá.llítók
saA
Munkaválalói járulék
Munkaadói járulék
EHO
Munkabér és jrárulékok
Egyéb rövíd lejáratú kölcsön-LombaÍd
osztalék
Különadó
Baoki lövid lejáratú hitel

Á szállítók felé fernálló tartozás csökkent az elóző évhez viszonyÍtva 20.159 eFttal.
A szálítók felé fennrllló tartozások fizetési hatfuidőn belüli tételek, a mérlegkészítés
időpontjáig kifi zetésre kedltek.

'A l(ft fizetési kötelezettségét folyamatosan és hatáddőben teljesíti, lejált kötelezettsége nincs'
fizetöképessége jó.
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EredméDy kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítós

I
B€vételek

I
..L. A Társaság nettó árbevétele jelentósen csökl(ent 320.040 eFt-róI l50.l8l eFt.ra az előző
--1 . idciszakhoz viszonyitl a. Ez 46,9 |o-os csökkenés. A Kft az e|múlt évben több pályfuatot is

I elkeszitett különbözö építési munkákra, de különféle okok miatt nem sikerült nagyobb
voLumenu munKal etnyernr-t-

..I..
Kö|lsóg€k

- t -
I Anyagjellegü ráforditások összege az árbevétellel arányosan 279'567 eFt.Iól 142'980 eFt-ra

l csökk€nt, mely az elóző időszakhoz viszonyitva 5l'3 %-os csökkenés.
*t-
I Anyagjellegú ráfordítások összetétele: 

2006 év 2oo1'év
Anyagköltség 62'919 eFt 3.I.235 eFt
Igénybevett szolgáItatások 7'896 eFt 9.152 eFt
Közvetitett szolgáltatások 206.493 eFÍ 94.351 eFt
Egyéb szolgáltatások 2'259 eFÍ 2.242 eFt

Az anyagjellegű ráfordításoknál |áthatóan a csökkenés az anyagköltségnéI és a közvetített
szolgáltatásDál j elentkezik j elentősen melyet a kevesebb építési munka befolyásolt.

'.!- A Kfl átlagos statisztikai állománya 12 fómaradt, azonos a bázis idószakéval' bízva abban,
hogy az elkövetkező év sikeresebb lesz a pályázatok elnyerésében'

j Szenélyijellegű költségek megoszlása 2006.év 2007.év
Bérköltség 8'892 eFt 1o'00l eFt

- Személyijellegű kifizetések 598 eFt 4:]3 eFt

i-- . Bérjárulékok 3'23l eFt 3.537 eFt
Osszesen: 12.'121 eFt 13.971 eFt

L - A személyijellegú költségeknél a bérköltség emelkedése jelentkezik a bázishoz viszonyítva.

Az egyéb láfordítások összege 1.2l9 e Ft-Iól 618 eFtra csökkent, meIynek oka a bevétel
csölikenésével egyideiűleg a helyi iparűzési adó is kevesebb lett.

i - -

J
L-
J
L.
J
I
L -

J
.ií'
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A T&saság ajelentós árbevétel csökkenés ellenére is eredményesen gazdálkodott;
3..{40 €Ft lizemí eledmén)t át el, melyet a pénzÍtgyi müveletek eredménye csökkentett
2.ó65 eFtja.
R€ldkívüli ráfordítás 5 eFt volt mely adomány.
A Kff adózás előtti eredménye 2.660 eFt.ra alakult, mely
évet.

98l eFt.tal haladta megaze|őző

Á Kft nyereség.ninimum meghatározísa arányosítással:
l. osszes bevétel 150.266 eFt

-Közv.szolgáltatás 134 eFt

ElváÍt adóalap:
2Yo-a

150.132 eFt
3.003 eFt

2. Adózás előtti eredmény 2.660 eFt
.Adóás elótti eredmény csökkentő 3.651 eFt
+Adózás elótti eredmény növelö 3.l 15 eFt

Társasági adó alapja: 2,124 eFt

Nyereség.minimum: 2.124 eFt
------ = 1.062 eFt

2

3.003 eFt
------ = 1.502 eFt

Nyereség-minimum: l.062 eFt + l.502 eFt = 2.564 eFt

A Kft adózis elótti eredménye 2.660 eFt. Ez nagyobb mint a nyereség-minimum, ezert a
társasági adózás szabályai szerint Íizeti a társasági adót.

Adózás előtti eredmény
Adóalap csökkentő:

Adótörvény szelinti écs
IpaÍűzési adó l00%-a
Adomány
Kisváualkozói beluházási kedvezüény

Adóalap növ€lö:
szímYiteli törvény szeÍinti écs
Adonány

Társasági adóalap
|6%t!lsuági adó 

..1-

2.660 eFt

3.1 10 eFt
372 eFt

5 eFt
164 eFt

3.1l0 eFt
5 eFt

2.124 eFt
340 eFt



a(low

KÍilönadó tizetési kötelezettség: l07 eFt.
A Különadó levezetése:

Adózás előtti eredmény
+Adorn.íny
KÍtlönadó alapja|
4% különadó:

2.660 eEt
5 eFt

2.665 eFt
107 eFt

Kft-nek a 340 eFt fizeteudó trínasági adó és a l07 eFt fizetendő különadó levonása után
2.2|3 eFtúzon eredméuye keletkezett. A taggyülés 2.000.000 folint osztalékként való
kifizetése mellett dóntött.

A vállalkozás gazdálkodása ajelentös árbevétel csökkenés mellett is eredményesen tudott
gazdálkodni, A tárgyidószakot az előző évnél eredrnényesebben zrárta.

-8-
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FUGGE'TI-EN KONYVVIZSGALOI JEI,I'NTDS
az Endrényi és Társa lpari, Kereskedelmi és szo|gáltató Kft tu|ajdouosai

részért

Vállalkozás nre8nevezése:EndIényi és Társl Ipari' KeÍesk.delmi és szolgáltató Kft
5600 Bekéscsaba. Gutenberg u' 5-
cégjegyzék száma: 04-09-00 l ó48
Adószám. | 0607 7 32.).04
METIS Kön}'wizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft
l039 Budapest. Jókai u' 28'
Cégjegyzék számai 0l-09-673 l03
MKVK Ny.sz . :001558
Keszthclyi I,ászló
I039 Budapest' Jókai u' 28.
MKVK lg.sz.:004503
Az Endrén),i és T.ársa K1i 2007' évi egyszerűsítc11 éves bcszá-
molóiának félül\ izstsálata és hitelesítése

KönWvizsgáló társaság:

Felelös könyvvizsgáló:

Vizsgáiat tárgya;

Elvégeztik az Endrényi és Trir.sa Ip:rri, Kereskedelmi ós szo|gáltató Kft (5600 Békéscsa-
ba, Gutenbcrg u' 5.) mellékclt 2007. decenber 3l-i fordulónapra elkészített mérl €gének _
melyben az eszközök és fo.rások egyező végössze8c ó0.556 E Ft, a mér|eg szerinti eredmény
213 E Ft nyereség . valamint a 2007. évÍe vonatkozó eredménykimutatásának - melyben az
éÍtékesítés nettó árbevétele l50.l8l E FI . és kiegészitó mellékletének vizsgálatát, melyeket a
Társaság 2007. óvi egyszerűsítctt évcs bcszírDolója tartalmaz'

A vezetés /eIclő'ls,|gc ,tz ,1ye: be::cinl,ll.lcrt

Az éves beszámolónak a számviteli töÍvényben Íbglaltak és a Magyarországon elfogadott álta-
lános számviteIi elvek szeÍint történő eIkészítésc és valós bemutatása az üg}'v€zetós feielőssé.
ge' Ez a íelelósség magában foglalja az akár csalásból '  akár hibábóI eredő, lényeges hibás ál l i .
tásoktó] mentes egyszerűsítctt évcs besz.in1oló elkészítése és valós bemutatása szenrpontjából
releváns beIső el]enijrzés kialakításál. bcvezctésél és t.nntaftását; a meg1.elelő számvitel ipol i.
t ika kiváIasztását és alkalmazását' valaminl az adott körü]mények közön ésszerű számvitel i
becslések eIkészítését'
Az adatszolgáltatás nregbiZhatóságát a Tel.jességi nyilatkozat dokurncntálja.

Á kbnywiz sgti | ó -fc |e l őssé gc

A mi felelősségünk az egyszerlisile!t éves beszánroló véleményezóse az elvégzefl kön}a/vizs-
8áIal alapján' valarnint az tizlcti jelentés és a jelen egyszeríisitet1 éves beszrímoló összhangjá-
nak megíté]ése' A kön)"r'vizsgálatot a nragyar Nemzeti KönFvizsgálatj standardok és a
kön}.vvizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon én'ényes ' tön'.ények és egyéb jogszabá|yok
alapján hajtottuk végre' A fentiek megkövetelik. hogy megfeleljÍink bizo]ryos etikai követel-
ményeknek. valamint hogy a kön)"r'vizsgálotol úgy ten,ezziik meg és végezziik cl' hogy kellő
bizonyosságot szeÍezzünk arÍól. hogy az egvszcl'iisitet1 éves beszárnoló nem tarta]maz Iénye.
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ges hibás ál l i tásokat'
A Könywizsgálat Ína8ában íoglarja oiyan etJárastrk vegreirajtásáL. amei)ek céija iÜIl) i'iz.gá-
lati bizonyítéko! szerezni az eg}'szeíűsílett éves beszámolóban szereplő összegekról és közzé-
tételekről' A kiválasztott eljárások. belcért!'e az egyszeriisített éves beszámoló akrir csalásból,
akár hibábó| eredő, lényeges hibás állitásai kockázatának fe]nrérését is, a konyr,vizsgáló meg-
itélésétól fuggnek. A kockázatok ilyen [elmérésekor a kön}"r'vizsgáló az egyszeríisített éves
beszámoló ü8}.vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns be|ső €l.
lenórzést azén nrér|egeIi. hogy olyan kön1r'vizsgálati eIjárásokal tervezzen meg1 amelyek az
adott körüImények közölt megl.elelóek. de nem azén. hogy a vállalkozás belsó ellenőÍzésének
halékonyságáÍa Vonatkozóan véleményt nrondjon' A kön;'lvizsgálat magában foglalja továbbá
az alka]mazott számviteli alapeIvek megfeIelősógének és az ügyvezetés számviteli becslései
ésszenjségének' valamint az egyszerűsített éves beszámo]ó átfogó bemutatásának értékelését
is.

Á vá!|alkozás nlűkar'tése

A Kft cégbejegyzésének időpontja i99l '  decembe| 28' A jegyzett tőke.jelen|eg 3.300 E Ft, a
saját tőke értéke 8' l87 E Ft' AZ éÍtékesités nettó árbevétele a 2006. évi kiemelkedően magas
szintről visszaeset, és a korábbi éveknek megfelelő l50 n]i l l ió fo.intban real izálódott '
A Íövid lejáratú kötelezettsé8ek ósszege 4l '565 E Ft' a követe|ések összege 20.126 E Ft' a
készletek értéke l3'876 E Ft' A l ikviditási mutató 132.4 %. Az adózott eÍcdmény 2.2|3 EFÍ,
a vál lalkozás 2-000 E rt osztalék fizelésót lervezi. igy a mérleg szerinti eredmény 2l3 E Ft
nyeresé8'

Meggyóződéstink' hogy a negszerzelt kön}"r'vizsgálati bizonyiték elegendő és mcgfelelő ala.
pot nyújt kön)"wizsgálói záradékunk (véleményünk) nregadásához.

zóÍÍÍlék

A kön}"\,'vizsgálat során az Endrényi és-l.ársa KÍi 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját,
an'lrak részeit és tételeit, azok ki'nyvelési és bizonylati alátámasztását az éI.r'ényes nemzeti
könywizsgálati standardokban |ogIaltak szerint fcliilvizsgáltuk, és ennek alapján cle8endő és
megfelelő bizonyosságot szereztünk arról. hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben
foglaltak és az általános számvitel i elvek szerint készítették el.
VéIeményűnk szcrint az egyszenjsítell eves beszánroló a Kft 2007. decenrber 3l.én fennálló
vagyoni' pénzügyi ésjövede|mi helyze(éról mcgbízható és valós képet ad'

Békéscsaba. 2008' máius 2l '

/ \-,:- t i,

,/-r. t-'1 1-
lesztht.|1i LásziTó /

, 
bejegyzett kön}ryvizsgáló

-^|} 'T| \  { öh\  !  \7n l . c r  |n  ( ..  {zd '^ iá t l  T3n isJdo N| '  ll v . Y b u . P e ! ' . J o | i ] u ] \

. !  0 ]s ' ö ? ] |o1

ft*:ffk
METIS Kön;'vszakértő és
Cazdasagi Tanácscdó K[t

MKVK lg.sz: 004503
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Endrényi és TársaKft

5600 Békéscsaba, Andrássy í)t 17.17.

Egyszerűsített éves beszámoló
2008. decenrber 31.

2009. ápÍi|is 24.

: iC i , : ! ;Es.s;r .
GLtrir.ra L. rrntr 66/3!0.C03'É]jÍ:.;: ..,326.804
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04.09.00ló48
cégie$.zék sáma

"A'l MÉRLEc Eszközök (aktíYák)

: ?009, áP|i|is 24.

nn

j!l[:lró.di .]! !'á'l:) ]{!..r'
!"i'1i Bi'.{sJsílro

Gul?.i'.ig !'5' .ie|,: 6.]32ó'0!2.l!leí..: 6iA2.'9i4
A nó':'. :. : i,t,.} i 1. ;. ?' n'.

2008 .  decemberS l .

l /3. oldal

adatok E Ft-ban

A. BcÍekt€tett eszközök

l- JMMATERlÁLls JAVAK
YIEszKÖztK

lII. BEFEKTETET.r PENZÜGYI EsZKÖzÖK

l. KÉSZLETEK
Il. KÖVETELÉsEK
ll l. ÉRTÉKPAPÍRoK
IV. PÉNzEszKÖztK
c. Aktív idóbeli € |határo|ások

{-ufictff g.ep';seniel



| 0607 7 324521 | 1304
siatisztikaiszámjel

04-09-001648
cégjegyzék száma

''A'' MÉRLEG Források (passzívák)

: 2009. áP|i|is 24

11

E. l i ,x i ] ' i  í .1 ' ! ] i , ' .  í-: . j ]
r''].] E.!'ióis25j

GU..:.!i.t !, :, i.l.: í.'Í?i'.ci!
i.Llé1: rj./5!Íj-it.:.i

Á'.j.]'::,]!.' |.j:)r:'';:':..:.l

2008. decembeÍ 3l.

213. oldal

adalok E Ft-ban

,.u-'t'
ásíezé(óje (képvise|óje)

Á téte| megnevezése

Elózó
é(et)

módosí-
tás9i

I. JECYZETT TOKT
||' JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FÍZETETÍ ToKE

KETART
lV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
V|. ÉRTéKELÉsI TARTALÉK
Vll. MÉRLEo szER|NTl EREDMÉNY

F. Kötelezetlsések
l  HÁTRAsoRoLTKÖTELEZETTS
II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTS

4t565VID LEJARATU KOTELEZETTSECEK
G. Pá5szív idóbeIi  elhatárolá5ok

ForÍások ősszesen
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3,€' oldal1. t0607 7 324 521 | 1304
:: statisaikai sámjel

í' 0449.00l648
í cési€sfzék száma

IEDMÉNYKIMuTATÁs (összköltség etjá rásset)
2008. d.ceínber 3 | adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

l]lozr
év(ek)

módosí.
Tátgyéy

b d
I. Ertékesítés n€tró árbevéle|e t50|8 t 15413  |

1lL Aktit'ált saját teljesítményék értéke t3876 402'7
lII. Egyéb b€vételek 6)
rv. .Anyágie||ePÜ ráfoÍditások t42980 138780
v. szehéIyi je||egű ráfordíúsok 1397 |'vL 

Értékcsökkené'i leírás 3 0 285
vll. Eg}éb ráfordítások 6t8 6'15
^,' ÚzEM| (ÚzLE.Í D..ÍEVÉKENYSé.G EREDMÉNYE (l!ti+IÍl-tV.v-Vl

vÍl) 3440 0 3381
y[I. Pénzügyi műge|etek bevétetei 23 t9
'x. PénzÜgyi Ínüveletek ráfo.dítá5ai 798 t 904
: B. PÉNzÜcYÍMÚVELETEK EREDMÉNyE (Vl||.|X) -775 0 -r8E5
c. szoKÁsos VÁLLALKozÁsl €REDMÉNY (+ArB). '2665 0 1498
I Rendkívülibetrételek
íI. Rendkívüli ráfordítások 5'D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (x.X!) -5 0 0
r' ADozÁs ELóTTI EREDMÉNY (ic+D) 2660 0 t498

I' .lrdóÍi'e tési kölelezettség 447 232
F. ADózoTT EREDMÉNY íiE.xll 22t31 0 t266
G. MERLEG szERlNTI EREDMÉNY zzt3 266

2009. ápíi|is 24.
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i Endrélyi és TáIsa lpari, Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelósségü
Tá$asás

5600. Békéscsaba, outcnberg u. 5.

iegzés idópontja: |991.|2.28.

sáma: 04-09.001648

tókéje: 3.300.000forint

10601732-2-04

Endrényi Irrue (54'54545%)
EndÉnl zsolt (45'45455%)

jogosul| EndÍényilmreligj'l/ezetó
Endénl Zsolt ugyvezetö

l99l. jírlius 24-én kezdte meg tevékenységét.

452l Epület' híd' alagut, közmíi, vezeték építése.

álkalmazott tevékenységi körök:
4 5.22 T et6sz9*ezet'építés, tetöfedés, vízszi getelés
45.23 Autópáya' út' reptilóter sportjátéktér építése
45.3l Villanyszerelés
45.32 szigetelés
45.33 víz., gáz., fftésszerelés
45'34 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41 vakolás
45.42 Épiilet8sztalos.szerkezet szerelés
45'43 Padló-. falburkolrás
45.44 Festés, üvegezés
45.45 Egyéb befejezó építés

igazgatóság és Felügyelő Bizottság nem míiködik' lovábbá könywizsgáló
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A Kft számviteli politikáját a következö alapelvekjellemzik:

A Társaság kettős könywitelt vezet és az &tékhatáÍoka tekintettel jogosult Egyszerűsített
éves beszámoló készítésér€.

Áz eredmény.kimutarást ,,A'' összkóltség elszámolási módszerrel álapítja meg'

Amoltizációs kulcsok meghatáÍozfua a számviteli Törvényben elóínak alapján a !'á!ható
hasznos élettartam figyelembe vétele szerint töÍténik.

A 100.000 forint alatti egyedi beszerzési értékú táryyi eszközök és immateriális javak
amoltizációját az tlzembe helyezés alkalmával egy összegben számolja el.
A 100.200.000 forint közötti egyedi beszerzési értékú tárgyi eszközt'k és im-tnateriális javak
aÍnoltizációját két év alatt amoítizálja.

Jelen besámoló a 2008. január l.2oos.december 3l. idószakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2008. decembe! 3l. A méIl€gkészítés (zrírás) március 3l, az ezen időpontig
ismeÍtté vált, a tárgyévet vagy az etőző évet élintó gazdasígi események, körillmények
hatásait a beszáÍnoló tlÍta|mazza'

A készletek (anyag' tirq stb) vrísárliíEakor beszerzési értéken költségként kedlnek
könyvelésre' A készletekól év közben nyilvántaÍtást nem vezet. A fordulónapi érték
meghatrározása leltározással a tén}'leges beszeEési ár alapján történik.

A befejezetlen építési-szerelési munka bekerülési énéke a kalkulációs egység összes
elszámolt közvetlen költségéből a rnegrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen
elvégzetl munkák közvetlen önköltségét 7artalmazza. amely _ utókalkuláció hilinyában _ a
teljesítési fok alapján kerüI meghatározásla.

A Vá|Ialkoás alkalmazza az összemérés és idöbeli elhatlirolás el!ét.

A követelések és kötelezettségek értékelése a számviteli Tön,ény elöirásal szerint' az
óvatosság elvének betaltásával történik.

A Kft a nyilvántartások vezetése és a mérlegbeszámoló elkészítése so!án a sámviteli
alapelvektól nem tért el'

-2-
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kapcsolódó kiegészítések

szeÍepló eszkÓzök és folrások egyezó föösszege 69'095 eFt'

e Ft-ban
Táfgyévi
Növ' csökk.

Nltó
Bruttó éÍték

zá!ó
Br érték

ÉÉékcsökkenés
HaIm. Té növ. csökk.

is javak
gép' be!.

569
8.021

30.988 64 8.504

5ó9
8.021

22.548

Nettó
érték

56
6

2.629

422 9l
7.933 82

ber.,felsz.
EN: 39.518 ó4 8.504 31.138 34.100 2.851 2.691

berendczések és felszerelések tálgyévi növekedése nyomtató és monitor vásfuIását

berendezések és felszerelések t&gyévi csök*enése l db személygépkocsi
adódik

összege 20.126 e Ft.ról 6.055 eFt.Ia csökkent, mely az alábbi tételekból áll:
Vevók

25.'745 2.6'78 8.504

nek a rárgyidószakban a készletek közötr a befejezetlen terrnelés ríllománya 17.903 eFT
me|y 4.027 e Frtal haladta meg a bláais időszakot.

Térsasági adó
Rövid lejálatú kölcsÖn
lParüzési adó
AFA
Kommunális adó
Társ. váll. Különadó

3.301 eFt
361 eFt
195 eFt
l4l eFt

1.999 eFt
2 eFt

56 eFr

vevö követelés összege csökkent jelentősen a tárgyidőszakban a blázis időszakhoz
14.264 eFt-tal. A vevő követelés a mérlegkészités időponÜáig befolÍ.

A követelés is csókkent l.437 eFt.tal'

&téke 42.446 eFt, mel-vnek alakulása:
Pélaár
Banl(szánlIa
Kamatozó betétszárnla

2.|24 eFÍ
40.172 eFt

150 eFr

Aktív időbeli elhatárolrás

Akrív idöbeli elhatárolás összege 57Ft, mely következő időszakot terlrelő költséget taÍtalmaz.
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siiát t6ke alakllása:

A saját tőke 8.187 eFt.Iól 8.453 eFt-ra nőtt, melyet a 266 eFt összegí Íé!gyéyi mérleg szerint
eredményból következik.

Köleleze.tséeek aIakulása:

Hosszú lejárahj kötelezettsége a társaságnak 8.'|02 eFt, me|y 2'|02 eFt-os csökkenést mutat'
a lombard Finanszírozási fu felé fennálló hossá leiálatu kölcsön kifutrisa miatt.

Alapitokkal szembeni kötelezettség 8.702 eFt

Rövid lejárani kötelezettségek ósszege 4l.565
tételekból áll:

szállítók
SZJA
Munkaváualói járulék
Munlaadói járulék
EHO
Munkabér ésjiiíulékok
Egyéb rövid lejáJatú kÓIcsö!.Lombald
osztalék
Szakképzési hozzájrlrulfu
Banki lövid lejáÍatú bitel

eFt-ról 5l.922 eFt.ra nőn. mely a következó

30.512 eFt
3i eFt
l2 eFt
20 eFt
22 eFÍ'

1.202 eFr
2.102 eFt
3.000 eFr

l9 eFt
15.000 eFt

A száIlÍtók felé fennálló ta ozlis növekedett az elózö é\'bez viszonyítva 9.l 17 eFt-Ial, ennek
oka az éV utolsó hónapjában beéÍkezeÍ nagyobb összegü számlák éItéke, melyeknek a Íizetési
határideie a következó évben esedékesek.
A szál|ítók felé fennálló tartozások a mérlegkészítes időpontjáig kiflzetésre kerúltek.

A Kft fizetési kötelezettségét folyamatosan és határidőben teljesíti, lejárt kötelezettsége nincs,
fi7éiől.ÉhF<(éoé iÁ

-l
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Eredmény kimutatáshoz kápcsolódó kiegészítés

Bevéte|ek

A Társaság n€ttó árbevétele bázis szintet kis mértékben haladta tul, 150.18l eFt-ról l54.131
eFt.ra nótt az elózó idószakhoz viszonyítva. Ez 2,6 o/o-os növekedés.

KölBegek

Anyagicllegü nífordítások összege az álbe.v'étellel arányosarr l42.980 eFt.ról 138.780 eFt.n
csökkent, mely az elóző idószakhoz viszonyíwa 2,9 %-os csökkenés.

Ányagiellegű ráfordítások összetétele:

-)-

Any.€költség
lgénybevett szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

személyi jellegű köItsegek megoszlása
Bérköltség
személyi jellegű kifi zetések
Bérj árulékok

tsszesen:

A Kfi átlagos statisáikai állománya l l fö ' l fiivel csök*ent a bázis időszaklroz képest.

2001 é,/
3-l .235 eFt
9.152 eFt

94.351 eFt
2.242 eFt

200.1.év
10.001 eFt

433 eFt
3.537 eFt

13.971 eFt

2008'év
io.)uJ etI
5.934 eFt

94.509 eFt
1.834 eFt

2008.év
9.940 eFt

351 eFt
3.441 eFt

13.732 eFt

A T{írsaságúl az anyagjellegú ráforditások és a személyijellegú köItségek is a blízishoz
közeli énéken maradtak.

Az egyéb ráfordÍtások összege 618 eFt.ról 675 eFt.ra növekedett' meiy az elózőelúez
hasonlóan az elózó évi szintet közelíti.

Pénztigyi múveletek e|edménye kedvezótlenül változott a t&gyidószakban, l.l 10 eFt.tal
haladta meg a kamatfizetés a bázis idöszakot.
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Társaság a tárgyidőszakban is eredményesen gazdlilkodot!, 3.383 cFt iizemi eledménÍ
el, melyet a pénzügyi műveletek eredménye csökkeltett 1.498 eFt-ra.

.lí.

A Kff adózás előtti eredményc l.498 eFt, mely l.162 eFt.tal kevesebb a bIázis időszaki
ynél.

:.

A Kft adózás elóBi eredmélye 1 .498 eFt
A K-ft €lván [yereség-miniáumal r'z it-ept.
Az adóaás előtti nyereség nagyobb nint a nyereség.minirnum, ezért a tényleges társasági adó
bÉn adózik a Társaság.

{'dózás előtti eredmény
Adóalap csökkentó:

Adótörvény szerinti écs
. Iparűzésiadó l00%-a

!,dóa|ap nóveló:
számviteli tórvény szelinti écs
Bírság

Társasági adóalap
ló% társasági adó

1.498 eFt

2.851 eFt
462 eFÍ

2.851 eFr
4l eFt

1.077 eFt'172 eFt

Kúlönadó fizetési kötelezettségi 60 eFt.
Á Különadó levezetése:

Adózlás elótti eredmény l.498 eFt
4% ktilönadó| 60 eFt

A Kft.nek a 172 eFt Íizetendó társasági adó és a 60 eFt fizetendó ktilönadó levoniisa után
|.266 eFt adózott eredménye keletkezett. A tagg,'úlés 1.000.000 forint osztalékként való
kifi zetése mellett döntött.

A Társaság a tiárg''é\'et az előzó évhez hasonlóan eredményesen zárta.
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FÜGGE;LÉii .\oN Yv vIz5GÁLÚl jLLENl.l]s
az Endrényi és Társa Ipari, Kercskede|mi és szolgáltató Kft tulajdonosai

részére

Vállalkozás megnevezése:Endrényi és Társa lpari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
5600 Bókéscsaba' Ándlássy út l l-l7.
Cégjegyzék száma: 04-09-00 l 648
Adószám : 1 060.7 7 32 -2 -01
MÉTIS Könyvszakértő és Gazdasági Tanácsadó Kft
1039 Budapest' Jókai u' 28.
Cégjegyzék száma: 01-09-ó73 l 03
MKVK Ny.sz.:001558
Keszthelyi László
1039 Budapest' Jókai u' 28.
MKVK tg.sz.: 004503
Az Endrényi és Társa Kff 2008. évi egyszerűsített éves beszá-
molójának felüiviz5gálata és hitelesitése

Kin}"Vvizsgáló tá$aság:

Fele]ős kön}.\'"v jzsgáló:

Vizsgála1 tárg}aI

Elvégeztük az Endrényi és Társa Ipari, Kcreskcdelmi és szolgáltató Kít (5600 Békéscsa-
ba, Andrássy Írt 11-17) melIékelt 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének -
melyben az eszközök és fonások egyező végösszoge 69.095 E Ft, a mérleg szcrinti eredmény
266 E Ft nyereség - valamint a 2008' évre vonatkozó eredménykimutatásának _ melyben az
éíékesítés neftó árbevétele l54' l3l E Ft. ós kiegészítő meIlékleténck vizsgálatát ' melyeket a
TáÍsaság 2008. évi eg}"szerűsített éves bcszámo|ója tartalmaz'

Á vzetés 'felelősségc a: éyes beszánlolóért

Az éves beszámolónak a szám\'iteli tön'én}'ben foglaltak és a Magyalországon elfogadott álta-
lános számviteli elvck szerint tijdénő elkészítése és valós l]emutatása az ügyvezetés fe]előssé-
ge. Ez a |elelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredó. lényeges hibás álli.
tásoktólmcntcs egyszerűsített éves beszámoló elkészitése és valós bemutatása szempontjából
releváns bclsó ellenórzés kialakítását, be\'ezetését és ferlntartását; a megfelelő számvjteli poli
t ika kiválaszÍását és alkalmazás1lt. valamint aZ adott körülmén)'ek között ésszcú számviteLi
becslések eIkészi1ését'
Az adats2olgálta1ás megbízhatóságát a Teljességi nyilatkozat dokumentálja'

Á kó nyl,t' i :s gá l ó'[e l e ! ő s s ó gc

A mi Í.le]ősségiint az egyszerÍísített éves beszánroló véleményezése az elvégzett könywizs-
gálal alapján. \'alamint az iizleti jelentés és a jelen egyszeriísített éves beszámo]ó összhangjá-
nak megítélése' A. kön}avizsgálatot a lnag}'ar Nemzeti Kön)nnizsgálati Standardok és a
kön}1 ! izsgálatÍa \'onatkozó - Magyarországon én'én)'es - törvények és egyéb .iogszabályok
alapján hajtottuk \'égre. A fentiek megkö\,etclik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követe]-
ményeknek, vnlamint hogy a könF\'izsgálatot Ílgy ten'ezzük mcg és végezzük el, hogy kelló
bizonyosságot szerezzűnk an.ól. hogy az egyszerűsített é\'es bcszánlo]ó ncm lartalnraz lénye.
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ges hibás állításokat.
A kőnt1vizsgálat magában foglalja olyan eljárások véglehajtását, amelyek célja könyvwizsgá-
lati i;:.i1:;iijkoi sz"lczi.li aZ Éts'szc|űsiietl éves beszamolóoan szelepiő összedekiől és közzé.
tételekől' A kiválasztott eljáIások, beleéÍtve az egyszerÍísített éves beszámoló akár csalásból,
akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatá]ak felmérését is' a kön}.Wizsgáló meg-
ítélésétől Íiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a kön}.wizsgáló az egyszerűsített éves
beszámoló űg}.vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső el.
lenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan kön).wizsgálati eljárásokat teir'ezzen meg, amelyek az
adott köriilmények között megfelelőek' de nem azért' hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A kön1wvizsgálat magában foglalja továbbá
az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségénck és az üg}.vezetés számviteli becslései
ésszelűségének' valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését
is.

Á yáIlalkozás niíkidése

A Kft cégbejegyzésének időpontja l991' december 28' A jegyzett tőke je]enlcg 3'300 E Ft, a
saját tőke értéke 8.453 E Ft' az emelkecjés 3,2 %' Az értékesítés nettó áIbevétele a korábbi
éveknek megfelelő 154 millió forintban (102,6 %) realizálódott.
A lövid lejáratú kötelezettségek összege 51.922 E Ft' a követelések összege 6'055 E Ft' a
készletek értéke ]7.903 E Ft. A december 31-én íendelkezésre álló pénzeszközök értéke
42.446 E It. A likviditási mutató 127,9 o/r' Az adózoÍÍ eredmény 1.266 E Ft, a vállalkozás
1.000 E Ft osztalék fizetését ten'czi, így a mérleg szerinti eredrnény 266 E Ft íyereség'

Meggyőződésünk, hogy a megszelzett kön}.wizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő ala.
pot nÉjt kön}wizsgálói záradékLrnl (véleménytink) megadásához.

Zlitddék

A kön).Vvizsgálat során az Endrényi és Társa K1i 2008. évi egyszerűsített éves beszrímolóját,
annak részeit és tételeit, azok kön1welési és bizonylati alátámasztását az é.vén)cs nemzeti
kön).wizsgálati standardokban foglaltak szerint fe1i,ilvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és
nregfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben
foglaltak és aZ általános számviteli clvek szerint készítették eI'
Vélemén}tink szerint az egyszerÍlsített éves beszámoló a Kft 2008. december 31.én fenrrál]ó
vagyoni, pénzügyi ésjövedelmi he]yzetéről megbízható és valós képet ad.

Békéscsaba. 2009. április 24.
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MÉTIS Kön}Yszakértő és
Gazdasági Tanácsadó Kft
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1Keszthelvi László

. bejegyzettkőn}.Wizsgáló
MKVK Ig.sz:004503
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ENDBÉNY| És TÁRSA KFT.

5600 BÉKÉscsABA

GUTENBERG U 5
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BankinÍormáció

számIanyilás

HUF  1991 .11 .25

Í|szle|t ogyfe|ünkI

K:áÉsÜk a|apián Bankunkná| vezeiett szám|áiáróJ a(z) 2009'06'01 ' _ 201 0'06'01 . vizsgált idószakró| a2 a|ábbi
híoímácjót adiuk:

sámIa6ám

101 02615-04476001 3-OOO00003

^t 0íy'é| €l|€n nern éÍko'ett inkasszó'

^ íónl| 3ám|ák d|on nom á||t sorban |nka$zó.

fu Ügyíó| a bantká| 3z6mbeni 'izét&| köt€|ezettség6|n6k e|6got tesz.

Az Üey''é|nek a bankk.| 3zenben |6kéMtra|ék€ ninca.

J€|6n lgazo|ást Közb6sze|zési pá|yázat cóUábó| adtuk ki' A bankinfoÍmáció ie|én|égi ismeÍeleinken a|apul és nem
i9|0n| kótelezét|ségvá|lá|ás| a Bank Íészéról'

BUDAPEST BANKNgÍt
Békéscsábai íiók 2010. június 02.



NYILATKOZAT

a pénzÜgyi ós gazdasági a|ka|ma6ságJó|
(árbovóteI aIaku|ása)

A|án|.tevó ío% Íebni aNá||á|kozóia: i

neve: Hudák Közmú Kft' c|me: 5600 Békéscsaba'szabó Dezsö u 5€

Á|u|Írott' mint áján|attevó 10% feletti alvá||alkozó nyi|atkozattéteke .jogosu|t képvise|ője tárgyi
közbeszezési e|járásban nyi|atkozom' hogy az á|ta|am képvise|t válla|kozás épitési tevékenységbó|
száÍmazó árbéVétele az alábbiak szeínt alaku|t.

2008. évben:

2009' évben:

196.753.000. Ft

134.633.000. Ft

HuDÁKxtzMÍl xFr.
5&0 l.Es.!aba' s..bó D.?!ó u 56

12.)

Dáfum. 2010' június 2'
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11059109-2-04

Békés Meg}ei Bíó5ág cégbíroság Gyula

szám: 04'09-004087

Hutták Közmü Épí Kereskedelmi és S á|tató Kft.
5600 Békéscsaba szabó Dezsö utcá 56.

. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege ||A,, vá|tozat

mérleg fordulónapja: 2006. decembel 31.

ts&éscsab4 2007.április 25.

Et'DÁxxTtrÚET.
'600 Bórós.sah'sir!ó o.áó u 56
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Hudík Közmú Kft. 
cő

Oldal: I

Adós,ámj ] l05s709-2.0.1
Cég]eg)zék szam] 0.r'09.00.l087

Eg}'szerúsített éves bcszímoló mérlcge ' 'A ' '  víltozat

1000 Htr TáÍgyév

01 . A. Befektet€tt eszközök (02-0.l. sorok) 76165 t2 938
02. I' IÍmateriátis javat t l 0
0i. II. Trírg]'i eszkőzók l 6 151 l t  913
0.1. IIl'Befektetett pé!2ügyi esz|özök 0 0

B. Forgóeszközök (06-09. solok) 52132 49 s78
06 I, Készletek 892 2 201
0 ; . II Kó!eteIések 33 322 3l 60-1
0s. Íl] 'Énékpípnok 0 0
09. 135 t8 t3 11r
10. c. A*tív idóbeli elhatárolások l 48

11. Eszl(ÖziK (AKIrvÁX) ÖsszEsEN (0Í]{5 | lo. sor, 6E 900 62 564

tz. D. sajÁt tőkc (13-19. sorok) 3.{ 170
i l I l.sl7etl löke I000 3 000
l t . II  Jegyzen, de n l .g be nenr f iz . l . 'Í | öke (  ) U 0
LJ, III.TökenÍaIék 0 0

IV' EredDéDr1''1a|ék 29 6t+ 30t'71
17 . v' Lekötött taltalék U
I E , vI' Énékelési tafialék 0
19. VII'Mé|lee s,eÚri eledDény 557 999
20. 516
21. F' Kötelezettségek (22-24. sorok) J5  t83 21 82.3
) 2 I' Hál.aso.oh kölclezetbégek 0 0
l i . II' Hossá lejárahi kötelczetbégek 0 0
l1 III'Rö!'ld lej]irltu kölelezetÍségek 35 l s l 27 325

G' Passáv id6b€li elhatárolások 0 0
FOR-RASOK CASSZn'riK) OSSZISEN O2+20+21+2s. sor) 68 900 62 564
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1r059109-2-04
Békés Meg1ei Bíróság cégbíroság Gpla

szártÍ c4'0' 004c87

Hudák Közmfr Epítóipari, Kereskedelmi és Szotg áltató Kft.
5600 Békescsaba szabó Dezsö utca 56'

Egyszerűsített éves beszámoló''A'' eredménykimutatása
(összköItség eIjárássa|)

Beszámolási idószak: 2006'ianuár l ' 2006. december 31.

Békéscsaba, 2007.április 25.

*ma'ffiíffii,
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HudákKözEű Kft. Oldal:

11059709t-04
c€gjegrzékszím: 04.09.004087

Egyszerfisített éves b€száEoló ''A'' er€dménykimutltás! (6sszköltség e|jírással)
Bes:ánolási idószak: 2005;anuÍ l - 2|0ó. december 31'

I. Ertekesítés nettó áÍb€vétel€ 181 705 r89'733
II. Akivíh saját teÜesítményck érteke 0 2 204
lII- Egyéb bevétclck | 261 1854
rv. AJxyagje egü ráford't.ísok t49 700 157  039

sz.nélyi j€[.gü áfoÍdit.esok l6 388 t7 823
vL Ertékcsóka€nési lcírás 4 35E 3 995
\'1L E$€b Íáfordit.ísok 2 040

: : . . ' l : : : .  : :
,.:::::. 12279

\{II, PéMügyi Eoveletek bevétclei 12 494
Péíziigyi Eüvcletek Ííf cÍdí!ásai 0

B. ';: ..": :i.:. :Ixi .: '  :- , 4g4

Readkivüli bevételek 0 0
Rcndkívüli Íáfordítísok 0 I

; . , , i . . . . i , ' io'., 
" rz:ss

xII. Adófi zet&i kótelezettség | 847 | 173
: i l  . ro soe: ,  rOS ig



Eudák Közmű Építöipari'
Kereskedelmi és Szo|gált^tő Kft.

BÉIGScsABA

Szabó Dezs6 u. 56.

9t

KIEGÉSZÍTÖ MILLÉIS,ET

2006. év

Békéscsaba' 2007.04.25.
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A Kít. bemutatása

Á Hudák Közmü Épitóipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft' 1997. december 3-án
alaL.ult 1-000 eFt j eg}zett tökével'
2000. évben 2.000 eFt tökeemelés valósult meg, mely által a jeg}zett töke összege
3.000 e Ft-ra emelkedett.

A vállalkozás magánszemélyek tulajdonában van'

Á Kft' íó tevékenységi kore a közml] és mélyépítöipari tevékenység' Müködése a
beÍuhiási igényektól fiiggóen kiteded Békés megye egész terúletére' megrendelói
általában a hell önkormán}zatok.

A Kft' 9 teljes gazdasági évet tud maga mögótt' Ezen idöszak alatt a piaci hel}zetlól
e]mondható, hogy eg}.re nagyobb a piaci konl<urencia' é1esedik a piaci verseny'
A szerzódéses állomáay és a piaci információk a]apj.ín azonban megá]lapíthato, hogy
a folyamatos munkaellátottság biztosított 2007- éwo is.

A számviteli politika fö vonísai

A Kíi. 1evékenységéhez kapcsolódó számvite]i, elszámolási feladatokat megbízás
J l . p j j n  a  SA\S7  C ' L zdas jg  ó  Ke le . I ' ede lm i  S , , o lg ; l t e | ó  Kn '  \ eg l | '

A SANSZ Kft ' üg}'vezctóje ( Biel ik Anna, l952'0ó.30' ' an' Mo1nár Ama, Békéscsaba
Balassa u' .|' sz' alatti lakos ) rendelkezik mérle'eképes kón}velöi képesítéssel. A
kön}'witeli szolgá]tatáSi tevékenység fo]],tatás ára j ogosító igazo]vány száma. 129596'

A számvitelröl szóló 1991' é\.i XVIII' tórvény alapján kidolgozásIa kenilt a táIsaság
számvite1i politikája (a kapcsolódó szabál}zatok]<al együtt), ami 2001. Január 1-jétöl.
aZ úJ számvileli tör.''ény hatáLybalépésének napjától én'ényét veszti'

A 2001. január 1' napjától hatályos számvitc]j pol it ika kialakításának aLapja a 2000'
éVi c. tön'ény a számvitehól'

E számr'jteli po1itikában keÍültek rögzítésre a sZámvite]i töÍ\,'ény elöilásainak
gyakorlati Végrehajtását biztosító módszerek és eljáÍási szabályok úg}'' hogy a
vá11alkozás sajátosságainak leginkább megfelelő számvite1i Iendszer funkcionál1on'

Így biztosítható, hogy az egyszcÍúsített éves beszáüoló a társaság vagyoni, pénzüg),r
és 1övedelni hel}zetéÍól va1óságos ós nlegbizható összképet. információt
tarlalmazzon,
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A számüteli politikában és a mellékletként kapcsolódó szabályzatokban foglalt
válasáott eufuási szabályok, módszerek megváltoztarásáÉ csak indokolt esetben

' ' (tórvenynódosítás' vag1 a gazdáIkodási köriilményekben bekövetkezö lényeges
változás esetén) kerÍil sor. Az esetleges módosíttisok e szabál}zat mellékletét képezik.

A szímvit€li politikában foglaltak betaltlísáért es betaÍtatásáéÍt _ a SANSZ Kft.
szakmai iiárlymutatása mellett _ az ügyvezetö felelős.

A Hudá* Kft. a törvénl elöírások alapjrán kettós könywitelt vezet.
Iry a vállatkozás fulajdonát képezö, illetve kezelésében lévö eszközököl és azok
forrásailak állomán}aiÍól a valóságnak megfelelöeÍ! folyamatos nllvántaÍtást készít.

Az ületi év megegreák a naptári éwel.

A üáÍsaság !trüki'des6öl' varyod, Pénzügyi és jővedelmi hel}zeteÍól az űz|eti év
könyveinek lezránását követöen beszámolót köteles készíteli.
A száÍnvíteli tórvény 9$ (2) alaján a Kft' egyszeÍüsített éves beszámolót kesát.
A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvényben meghatáÍozott szerkezetú
és tagoltású'

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az ,,A'' változat szerinti formábal a
összköltség.eljáÍással készülö eredménykimutatást az 'á'' viáltozatbau készíti el a
válalkozrás.

A számüteli törvény elóír'ása szerint a Kff'-ÍIél kötelezö a körly!.vizsgálat.

Az ijzleti éWöl december 3 1 .i foldulónappal készítendó baszámolót a tlírgyévet kóvet6
év február l5.i {lapot szerilt készíti el a Kft.

Az üzeÍlri (úzleti) tevéken}ség e.edményenek megállapítása az iizleti évben elszrirnolt
éftékesítes nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszköziik között
állományba vett saját teljesítrnények értékének, valamint a naptáÍi'évben elszámolt
anyagiellegü ráfordítIísok' személl jellegü ráfordítások, énékcsökkenési leírás és az
€gyéb ráfordítások együttes összegenek kiilönbözeteként (összki'ltség-eljárássat)
történik'

A száÍnüleli törvény kimondj4 hogy az eszközöket és kötelezeft;égeket a
kön),wezetes és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell értékelni.

A vállalkozásnál alkalmazott édékelési elvek külöü szabályzatban kerültek rögzíté$e.
Itt tallilható az értékcsökkenesi leíÍiís, az értékvesáések és üsszaínások elszámolrása
vaasáott módjának leíÍása is.

Á2 Eszközök és a Források értékelésének Íö szabályai, egyéb elszámolások

Az eszközók értékelése so!án alkalmazott mürósítési kategóriák:

. ',tartós'' : az l éven hil ható, illetve érvényesÍiló tendencia'
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.,jelentós'' :amoítizálódó eszközök esetén az éves terv szerinti
órtékcsökkeaési leírás összegének 50 %o-át, egyéb eszközöknél
a bekerfilési en'ék I0 y..át eléró erték; a kül6ldi péozértéke
szóló eszközók és kötelezettségek mérleg foldulónapi
éÍtékeléséböl adódó különbözet akkoÍ, ha értéke meghaladja a
tálgyévet megelözö év mérleg Íöösszegének l %.át.

Á) A befektetett eszközök értékelése

Áz iDmateriális jav8k bekerÍilesi értékét az elszámolt éÍtékcsökkenessel csökkentett,
a üsszaírással nóvelt nettó értéken mutaÜuk ki a mérlegben.

A terv szerinti értékcsölteoes elszímolrísa a hasanos élettaltaÍn figyelembe vételével
történik, a váÍható maradvrinyértékkel csökkentett bekeriíési éíék alapján lineráris
módszelrel

- a vagyoni ertékü jogok esetén hónapra meghaíározott abszolút összegberr,
mig

- a szellemi t€rmékeke vonatkozóan leírási kulcs alkalmazásával,
évelkent egyszeri elszáÍnolással.

Az értékcsökkenesi leínás elszámolasának kezdő idöpoítja Vagyoni értékü jogok
esetében a vétel naptáÍi hóDapja, míg a szellemi termékeke vonatkozóan a beszerzés
mpJa.

A hasznos élettaíam végen vfuhatóan ÍealizáIható maradványérték ezen immateriális
javak esetében válalkozásunknál nern értelmeúető, így a22a1nem szÁmolun}'

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkoÍ keriil sor, ha a vagyoni értéló jog a
szerzódés módosulása miatt korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetó, a
szelleEi termék esetében pedig akkor, ha rendeltetesének megfelelöen nem
használható.

A Io0 eFt egyedl beke!ülési éÍték aiatti vagyoni éÍtékú jogok és szellemi termékek
beszerzési, elöállítási költségét hasznaatbavételkor egy összegben értékcsókkenési
leír.iskeot szfultoljuk el.

A tárg/i eszköziiket a mellegben nettó értéken (a bekerülési éÍték es az elszámolt
éltékcsökkenes es a visszaínás kiiliiobözeteként), a berúázásokat bekerülesi értéken,
(indokolt esetben a terven felúli értékcsókkenéssel csökkentett értéken) a
beÍuhlízásokm adott elöl9geket a levon'ható forgalmi adóval csökkentett _ átutalt
összegben kell szerQeltetd.

A terv sz€rinti értékcsök*enés elszámolása a hasznos élettaíam figyelembevételével
történik, a váÍható maradvány&tékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris
módszerrel, leírrási kulcsok szerht, havoÍkénti elszámolással-
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A táI8yi eszközók értékcsökkenési leírrisa elszrímolrásrínak kezdő idóponla
has2nálatbavétel naDia.

A hasalos élettaÍtam végen vrárhatóan realizálható maradvfuyéÍték je|eDtós' ha
ósszege eléri az adott eszköz t€rv szerioti éÍtékcsőkkenése éves összegének 50 yo.át'

Terven felüli értékcsökkenés elszánolásláÍa akkor keÍiil soÍ, ha

. a tálrgyi eszközök (a beruhrízások kivételével) könyv szerinti értéke taltósan
és jelent6sen magasabb' mint azok mérlegkészíteskori piaci értéke,

. a iárryi eszköz oeruhrázások is) éíéke taÍtósan lecsök*en, meÍt a vállalkozis
tevékenységének változása miatt feleslegessé vált, vagy megÍonglálódott,
megseEunisiilt, hiányzik és ezért rendeltetésszerüen trem használható.

Á terven felúli éÍtékcsökkentést olyan mértékig kell elvégezni, hogy a táIgyi 9szköz a
mérlegb€n használhatóságának megfelel6 merlegkeszítéskor ismert piaci értéken
szerepeljen.

A táÍgyi eszközök esetében _ amelyeknél terven felúli &tékcsökkenés került
clsziínolásra - a terven felüli értékcsökkenést üssza kell ími amennlbeo

- az adott eszköz kön1v szeIinti értéke jelentösen
piaci értékeíél és

. az alacsonyabb értéken való éltékelés okai
megszüntek.

alacsonyabb ezen eszköz

Íészben vagy teljesen

A megbízható és valós összkéP érdekében a visszaírás az adott eszkóz piaci éÍékéig,
de legfeljebb a táÍEi eszkőz terv szerinti értékcsőkkenés figyelembe vételével
megállapított nettó éÍtékéig lehetséges.

A visszaíÍiás összege nem lebet több, mint a koÍábban terven felüli éfiékcsökkenésként
elszii&olt összeg'

A szímviteli töÍvény 80' $ (2) bekezdése alapján a 100 eFt egyedi beszerzési,
elóállítási &ték alatti ríÍgyi eszközök kóltségét a haszrráatba vételkor egyösszegben
értékcsókkenési leírásként számolja el a táÍsaság a tárgyi eszkőzök t;ljes kőrcrc
vonatkozóan.

A b€fektetett péüzüg-].i eszközök mérlegben kimutatoft éÍtékének meghaiáÍozásakor
a bekerülési &téket csökkentjúk a számviteli tijrveny szeIinti éltékvesáés összegével,
s növeljük azt a2 elszámolt értékvesztés teÍhéIe töItént visszaíriíssal.

B) Á forgóeszkiizök értékelése

A Yásárolt készletek él.ékének kimutatása a mérlegben beszerzési áron történik az
értékvesztés fi g]eleEbevételével.



I

I

,-f..

I

-l.

I
.L-

L

E

1C.

A vállalkozás a vásárolt készletekó] év közben menjl}.lségi és éI1ékbeni n}ilVantaftast
nem vezet' aZ anyagbeszerzéseket _ beleértve az idószak e]ejei nütóállomán}'t is
köllség]iént gzán.clja el é. méÍ]eg t.orr1uló"ar.'jár. vonatkö7ó kés7lef é'tékét F]Fo el\,'
szeÍint számított uto]só beszerzési áron mutaÜa ki a Kft.
A záÍókészlet meghatározásának alapja a mennyiségi felvétellel végrehajtott Leltározás
és a beszerzésekhez kapcsolódó számla szerinti ár.

A Vásárolt készleteket az egyedi értékelés elvébó1 következöen az egyszen]sitelt éves
beszámo]ó elkészítése sonín egyedileg énékeljük.

A mérlegbe beállitandó érték meghatározásáná] figye]emmel a számviteli törvóny
elóírásaira, ha a vásiírolt készlet beszetzési árajelentósen és tartósan magasabb' mlnt a
mérlegkészitéskor ismeÍ piaci értéke, akkor azt a mérlegben tényleges piaci éftéken
mutatjuk ki.
Piaci éÍtékkéot az új beszerzések számla szerinti áÍa kenil figyelembevételÍe'

A vásárolt készlet beszeÍzési árát az értók\'esztós össze8ével csökkenÜűk, ha a kész]et
a Vonatkozó elóirásoknak, eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott,
ha a |elhasználása. á1ékesítése kétségessé vált' ha feleslegessé vált'

Amcnnyiben a készlet piaci értéke jelentósen és taltósan megha]adja a köúyv szerinti
értéket, a külőnbözettel a korábban elszámolt énékvesztést visszairással csökkenteni
kel l.

A saját termelési kószletckként kimu|atott építóipari betejezetlen termelést a
december 31-i állapot szerint. prognosztizá]t várható eredménnyel csökkentett nettó
koltségvetési értéken szerepeIteti a mérlegben a Kft'

Az alvá]Laikozók által \égzett mun}a része a saJát közvetlen önlóltségnek, a
befeje7ett-befejetlen teljcsítmény lneghatározása téte1es Vizsgálattal torténik arulak
megf.elelóen' hog]/ továbbszámlálott-e az adott tétel'

A követeléseket bekerű1ési énéken kell állomán.'ba verni.

A mérlcgben a követelést csak az ddós á]tal e]tbgadott. el ismen összeqben. i l letve a
már elszárnolt éÍ1ékvesz!éssel csök-kentett. \'isszaírással no\'elt könyv.- szcrinti értókben
]ehet kimutatni ' (Hasonlóan ke]l meghatá|oZni a hjtcl intézete|l.e] a penzÜg}i
válIaIkozásokkal szernben fcnndlló kö\ 'etc1ések méÍlegéI1ékét is.)

Pelesített kóvetelések közüt a biróság által az üz]eti év mérleg1brclulónopJl r l
jogerósen megítélt kö\eteléseket l.het kimutatni a méÍlegben'
BehaJtharal lanná \ált kö\etelést oem szabad a mérlegbcn szelepeIlelni '  Ha a
behajtásra |ett kisér]ct eredménÍelen' akkor azt a kóvetelést . 1egk":sóbb
mérlegkészítéskor . le kell írni az üzleti év hitelezési veszteségckónt.

A fo.gatási có1lal (ncm tartós befcktctéskén0 vásárolt értékpapírokat beszcrzésiiklioI
bekeÍiilési (beszeÍZési) énékükön kell állrrnrányba \'emi. l]ven érrékpapirok Iehctnek
p]' a kötvén]r. a Íészvény. a kjncstáÍjegy, a pénztár.jeg!. stb'

A \'isszavásáÍolt saját üzletrészckct vissza!'ásáriási áron kell kimutatni'
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. '.-A kamatozi értékpapíÍok be'szarzési ára neÍn taÍtalmazhatja a'lételláTban lévö kamat
osszeSet.

A forgoeszkózók között kimutatott fuékpapírokat bekeliilesi értéken kell
felvenni' figlelembe véve az elszárnolt értékvesztést.

a mérlegbe

A Péuzeszközök fogalm.íba taltoznak: a készpérlz, az elekhonikus péÍlzgs7köz, a
csel*. továbbá a balkbetétek.

A forirtt pénzeszkóá (akÁ! a penááÍban, akrír a bankszárnlárr szerePel) a méÍlegben
kön}v szerinti értéken kell szelePeltetni.

c) Az aktív időbeli elhatárolások értékelése

A2 aktÍY időbeli elhatárolásokat a merlegben kö[yv szerilti éÍtéken kell
szercpeltetni.
A követelésjelle8ü tételekre vonatkozóan alkalmazzuk az értékvesztés, illeve arrnak
üsszaínisa szabríl1ait, ha a kiilönbözet taltósnak mutatkozik es jelentós összegü.

D) A saját tóke értékelése

saját tőkekéDt csak olyan tókercszt szabad kimutatni, amelyet a hiajdonos bocsátott a
vrállalkozás rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos az adózott eredmerryéböl
hagyott a vállalkozásnál.

A saját tóke tételeit könyv szerinti értékkel kell a meÍlegben kimutatni'

E) A céltartalékok értékelése

Az adózás el6tti eledmény terhere céltartalékot kell képezlli azoka a múltbeli, illetve
a folyamatban lévö ügyletekböl, szezödésekböl szrírmazó, harmadik felekkel
szembeni fizetési kötelezettsé8eke, amelyek vrárhatóan vagl bizonyosal felmerülnek'

Az elózöek szerint kepzett céltartalékot könyv szerinti értékbetr mutatjuk ki a
merlegben.

F) Á kötelezettségek értékelése

A kötelezettségeket bekedlési éÍtéken kell állornIíoyba venni. A kötelezettségek
kiinyv szeriíti é.téke a törlesztésekkel csökkentett bekeriilési éÍték.
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A méIl€gben a foriltra szóló kötelezettségeket nyilvántaÍtás sz€rinti éÍtéken mutatjuk
k.

A passzlv idöbeli e|baüírolások értékelése

A passzív id6beli elhrtárolásokat a m&legben könyv szeriüti éÍtékkel kell
szereoeltebi.

A kü|li'|di PéDzértékre szóló e'zk.'zök és kötel€zettségek mérleg fordulóuaPi
értékelése

A számviteli törvény szednt a merlegben

. a külÍöldi pénzé*éke szóló eszkózöket és
- a külÍöldi pénzértéke szóló kótelezettség€ket

8z üáeti év BéÍleg fodulónapjára vonatkozó, a vríllalkozrás által válasáott MNB
deüzaárfolyaupa kell ertekelni' amennyriben a merleg fordulónapi értéketésböl adódó
kiilönbözehek (a nyilvántaÍtlis szerinti érték és a mérleg fodulónapi árfolyaÍnon
szímított érték kfilönbözetének) az eredmé[yre s/akorolt hatása jeleÁtós.

Jel€'rtös összegü a különbözet, amelnyiben aonak énéke meghaladja ̂  tÁrg!évet
megelözö év merleg 6óssz9géaek l %-át.
Ebb€[ az esetben - ffi8getleniil az eredlaéryae $takoÍolt haui&itól - az átértékelésböl
adódó kiilönbózet€t tételeseD is kóoyve].oi kell, s így az a mérlegben is kimutatásra
kerül'

Anumyiben a jelentósÍrek minósül6 különbözet a vállalkozás szinüén ósszevontan
vesáeség, azt egyeÍúegében a pénzí)gyi múveletek €$/éb Éfordításai közi'tt kell
ádolyamvesáeségkélt elszámolni.

Ha a jelentósnek mioósülö külöuböz9t a vállalkozás szintjén ilsszevontan nyereség áá
egrenlegében a pénzügri müveletek es/éb bevételei között kcu árfolyaÍmyeresé8kent
elszámolni.

céltartalékot a számúteli törvény 41. $ (l) bekezdésében elóírt tételeke képez a Kft.

A.ktív és passzív idöbeli elhatárolásként a számviteli törvénÉen kötel€zöen
nevesített tételeket mutatja ki a merlegben a Ki.

2006. évben a Kft. ssÍIl a kön}ryvezetés, sem a beszámoló elkésátése során nern tért el
a sz|funvit€li töÍveny 15. $-ban foglalt alapelvektöl. Év végi beszirnolója leltlírral es
Ekönyvi kivonattal alátlimasztott.



2.) A MÉRLEGIIEZ KAIcsoLTDi KlEcÉszÍrÉsnx

A Hudá* i(ft. 2006. éü merlegében a tárgyévi adatok taItalÍnilag összehasorúíthatók a
báás éú adatokkal, mert

. az alkalmazott éÍtékelési elvek, eljárások,
- az eszkózök, fonások minösítésg
- a több helyen szerepeltethetö adatok számbavételének helye

nem változott az év folyamán a bázis évi máleg elkészítese során követett módszerhez
üszonyítv4 így taÍtalDilag azonos adatokat tollalÍÍLaz a merleg mindkét időszakála
vonatkozóan.

A valós vagyoEi, péEziis/í és jiivedelmi hel}zet alakulásának értékelése

A Kff. valós varyoÍli' pénzügyi és j6vedelmi helyzetének értékeleséhez üzsgálni
sziikséges az eszközök es foíások állományát, összetételét.

Áz EszKÖzoK állományínak és belsö anÁnyainak változása

-Mérleg

sor Megnevezés
t nn<  i t  t r 2006.7231. Eltérés Index
eFt o^ eFt vo eFt Yo

A.I. lmmateriális iavak 0.0 0 0.0 0.0
. Tlirsvi eszközök 16152 23.5 t2 938 20,7 -32r4 80.1

n. Befel(etett Dü. Eszközök
BEFEKTETETT ESZ. 16 165 12 938 20.1 - 1 7 7 1 80,0

B.I. Készletek 892 1 .3 2 204 3.5 +13t2 )4'7 1

u. Követelések 38 322 33 603 53 -7 - 4'719 87.',l
I. ErtékDaDíÍok 0 0,0 0 0.0

Iv. Pénzeszközök 13 5r8 19.6 13 '17',t 22,0 +253 i  01 ,9
B FORGOESZKOZOK 49 518 1 0 ) -3 154 94.0
c AIíTIV IDoB. ELIIAT' 3 0.0 48 0,1 +45

l1.sor ESZKOZOK
ÖsszEsEN 68 900 100,0 62 564 100,0 90,8
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A táblázatok adataiból megállapítható, hogy:

az eszközök és 1blTások állománya 6 33ó e Ft-tal csökkent,
az e.zközal 'omjny ]0.70o.r lárcyi etzl ' öz ökben. 7o,:0..
|orgóeszközökben testesül meg 200ó' l2'j 1-én,
a fonások állomány,ában 5.l,óyo-os a saját töke részescdóse;
a forgóeszközök állománya ('l9 573 eFD megha]adja a kötelezcttségek
összegét (27 825 eFt).

A vjlós vagyoni, pénzüg1'i és j ö\ 'edelmi hel}zet alakulását tűkrözö
mutatószámok:

adatok oÁ-ban

2005.12.31.2006.12.31.

1 .  T eszkózök aIán

EsZkdzarün\'osrÜvcdelmezösé

2 3.5 20.1 33 , I

TökeeI]átottsás . l S . I  I 5+.ó I  D .5
özök aránva 76.5 103,5

'].okel látottsági 
mutató -- l9.+,5 225.1

.1, ForÍások a.án 106.1 31 ,4 '7 6.1
Likvidiths |19-9 173,2

ó, Bevételarán\'osi övcdclüieZösé 6.'7 0 .6

Va q\'o oaÍánvo s i ö r edr' lmezö 100.5

A \'ag-v'oni, pénzüg}i és jö\edclnri he]]zet alaku]ását tükrözö mutatószámok bázishoz
\'iszol.lyjlotr váltoZásá| óíókc]Ve nregál]aPítható, hogy

csökkent a !árgyi eszközök és nótt a f.orgóeszkőzök részesedése;
,]u\.ult a tökeelláto|rság. nőtt a sxját tóke összes tbrráson beliili részésedése,
s aZ önfinanszirozás méÍtékét tiikrözö tókeelli|tottsági mutató értéke ieIzi.

A FORR

iNt'ér|eg
I  S O r

4soK értékének es belsö a

}t?gneve7és

yainak váitoz

2001 .12 .31 .

sa

:005 . | : . 3 l .  E | tércs  Inde\

eF t eF t yo eF t
D-I. Jeg}zett tóke 3 000 4 . i i  000 4.3 0 100.0
ru. Eredmén\'tartalék 29 611 .13,0 30 l'71 4 R ) +557 1019
V]I. MéÍles szerinti eredménv 55'7 0.8 999 t . ó | 19.1

D SAJÁT ToK-E 33 17r 48,1 3,t 170 54,6 +999 103,0
E CELTARTALEK 516 0,8 0,9 +23 tt)4,2
F. I Hátrasorolt kötelezetts.

II. Hossá lei. kótelezetts.
ilt. Róvid lejár.kótelezetts. 35 183 27 825 -7  i58 '79 ,1

F KOTELEZETTSEGEK 183 )  l . l z7 4{,5 19.r
G PÁssZIv IDoB.ELH.
26.sor FORRT.SOK OSSZESEN ó8 900 100,0 62 361 100.0 90.8
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hog]. a keszletek és a befektetett eszköziik telj€s egeszét saját t6ke
finaisziÍozzai
kedvezö változás a kötelezettségek saját tökéhez viszonltott hányadrínak
csöktenése:
a Íizetökepességet jelző likviditlisi mutató 178,2%-os &téke kifejezi, hogy
az egy éven belül péÍ|zzé tehető eszközök éftéke jelentósen meghaladja a
Íizetési kötelezettségek összegét 2006. december 3l.én

- a fajlagos jövedelmezóségi mutatók &ékei a Kft tevéken}ségének
eredrnenyességét tükiiák.

A Hudák Közrnú KÍt. 2006. évi vagyoni, pénzfigyi és jóvedelmi helyzetéröl
megá[aPítható' hory a2 stabil. A 9 éves működés sorIán jeleutös felhalmozás töltént és
osztaléktrzetesre is sol keÍíilt. Adó.' járulék. és egyéb befizetesi kötelezettségéÍrek
maladéktalanul eleget tett az év folyamán a Kft.

Néhály kiegészít6 i.Eformáció a Kít. 2006. évi mérlegéhez:

A társ/i eszközök foékét növeló f€lújiíás nern volt 2006-ball'

A Kfr-trél 2006. évben nem kefült sor tá€yi eszköz értékcsökkenési leínísáÍIak
megváltoztatásáÍa.
A vahkozlisnak közvetlenül a kómyezet védelmét szolgríló táryyi eszközei
nincsenek.
A tevékeíység je11egéb61 adódóan keletkezik veszélyes hulladék, amit szabályszerden
kezel a kijelölt t.árolóhelyre történ6 szállítással a Kft.
A vállalkozásnak kömyezetvédelmi galanciális kötelezettsége sem az elózö, sem a
tá.ryévben neÍn volt.
okozott kömyezeti kál' illewe kömyezetvéd€lmi kótelezettség, amely a méÍlegben
nem jeledk meg, oincs.

l0

céltartalék kepzésére az alábbijogcímen keriilt so!:
GaÍanciáis kótelezettségeke

Altív időbeli elhátárolásként ke.ült beállításra a mérlegben
Kamatbevétel pénzintézettöl
Munkaügyi táÍnogatás

569 e Ft

2  eFt
34 € F t

48eFt
Eevéb szolgátatás 12 e Ft
Osszesen:

PasszíY idóbeli elhatárolás nem 1ett elszárnolva.

A Hudá& Kft..nél lekötött tartalék nincs nyilvántartva.

5 évnél hosszabb futamidejú kötelezettség nincs a merlegben kimutatott
kötelezettsések között.
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Nem fo.dul elö olyan kötelezettség sem, amel},nél a visszafizetendó összeg nagyobb a
kaoott őssZegiél.

-I 3.)AzERED}IÉNYKINIUTATÁsIIozK{PcsoLóDóKIEcÉsZiTtsEK

-L:

A l iő|lség.L ré5zletezé.e Lö ltségnemek s7en nl :

Az értékelési elvek. eljárások, minősitési kitériumok azonossága alapján az
eredménykimutatás két idószakának adatai ősszehasonlíthatóak, azok tartalmilag
azonosak.

Az eredménykimutatás adataiból megállapítható, hogy a Kft. a 2006. évet 12 ,|72 e Ft
adózás elótti nyeíeséggel záIta, melyböl az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
12 279 e FÍ nyereség, ezt módosída a pértzügl múveletek 494 e Ft-os nyeresége,
valamint a rendkiviili eredmény 1 e Ft összegü vesztesége.
Társasági és külön adó fizetési kötelezettsé8 l 773 e Ft'
Az adózott e.edményböl l0 000 e Ft osztalékként ke.ül kifizetésre, s 999 e Ft mé.leg
szerinti eredményként kimutatva lélhalmozási, finanszírozási célt szolgál.

A Kft. tevékenysége során kizárólag belföldi értékesítést végzett-

Rendkivül i be'ét € lként nem keíü]t összcg elszámo]ásla'

Rendkívüli ráfordítás l e Ft adott támogatás'

l \Íegnel ezés
2005. év

eFt
t\Iegosz|ás

vr
200ó. év

cF t
I\IegoszIás

oÁ

Anvasköltsée )9 159 t'7.1 39 928
Igénybevett szo1qáltatás 17 096 63.7 115 253 61.4
Egyéb szolg3ltatis érteke | 615 1 .0 1 '7 i8 1 .0
Eladott áruk beszerzésl énéke t 200 0 ,7 80 0,1
Közvetitett sZoIqc]tatás köLtsege 0 0.0 0.0
I. Ar\\'-A,GJELL. R{FORD. 119 700 87,8 157 039 87.8

BéÍkö]tség
személ\i ieliesu esYéb költsés

t1107
961 0.6

10  561
2 794 ' ó

Bériárulékok 4  314 2.5 4 463
II. SZENl. JELL. R{FORD: 16 388 9.6 17 82.3 10,0
I|l.ERTÉKCSoKK. LEiRÁs 4 358 3 995
KOLl'SECEN OSSZESEN 170116 100,0 178 857 100.0



TATT IcEGÉszÍTÉsEK

..A'Hrldák Kft. 2006' évi sa{mviteli törvény sz€rinti adózás etötti eredm é,\ye |2 772 eFt
iai$eség volt. A társasági rdóalap megbatározásához figyel€'nbe veeÍld6 D!ódosító
tély€z6k a k6vetkazök voltak:

e Ft-ban

A uá.saságot l71 e Ft kíilónadó fizetési kötelezettség terheli.

A Hudák Kft. 2006. éü teÜesítÍnenyét az alábbi étómulks.ráfordÍtással valösltotta
meg:

Megnevezés
Ádór|apot

növel6
Adóalapot
csökkentö

!é4yez6k
$4ámviteli törvény szerinti adózráselőtti eredmény 12772
= Az adótörv€'ry szelint fig].elemb9 vett
értékcsök*eoési leírás összege és az eszközök
kiv€zetésekor a száÍtrított nyilvántaltási érték

4 965

= Iparüzési adó | 021
= Továbbfoglalkoztatott Eunkanélküli járulékai

= A számüteli törveíry alapján elszÁnolt
éttékcst'k*enési leínás, illefue a nilváÍItart]ásból való
kivezatéskoÍ !áfoldításként €lszámolt összep

5 472

= Adott táoogatás, juttatás I
= Bírság más AIt. szerinti joeköve&ezmenyek I
= céltaItalékot növelö összeg 23

Módosító tételek összesen: 5 49't ó  383
Adóalap 11 886
Adó l 602
Adókedveanény 0
Fizetendó adó | 602

rillománycsoport AtL strtisztikel áll.
létsám (fó)

Bérkóltség
(EF0

szeméM jeltego és/éb
Idliz€tések (éFt)

Fizikai foelalkozá$iak 6 4'15 402
SzelleÍní foelalkozásúak 4 076 2 280
AllonánvoÍI kívüliek l 0 r12
Osszesen 1  l , l l 0  561 2'194
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Az iigwezető Íesz6e a vállalkozás 992 e Ft dí kifizetését eszközölte.

A Hud.ík Közmü Kft. eg].szefüsített éves beszáÍlolóját Hudák Ferenc üg,v€zetö
(Békescsaba' Szabó Dezsö u. 5ó) köteles aláími

A kiegeszító melléklet összeállít|ásána szempont vol! hogy u' o|ym információk*al
egesátse ki a merleg és az eredménykimutatás adatait, hogy ezáltal minél teljesebb
körüetr legyen megismeüetó a Hudák KözÍlri Építóipad, Kereskedelrni és Szolgáltató
K.ft. gazdálkodása, valós vasroni, pénzügyi helyzete.

Békescsaba, 2007.04.25.
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Független Köü}.tYizs gálói Jelentés

ÁHUDiK KÓz}Íu ÉPílinp"n' Kereskldeldi és s.olgtiltald lí]4. Tulajdonosainakl

E|Éeezlcfr a EUDiI{ KdZ}!U ÉPíliipan, Keresketlelni és s|o!7drhkj KÍt. (Íovábbiakban; -a Társaság,' ne|lékelr
200ó évi egyszerúsiteti éles bcszli'Íolójónak a kónyali^gál!úl' Mell egyszerúsiten éves bcszimo|ó a 2006 dec.mbe.
]l.i todulónapa elkészítet mél|egbó| heIyben Z eszkiJ?ók és íoíőok egrzó végó$zegc ó2'56.l E F! á rérleg
széíintieEdmény 999 E Fl n}.€Eség.. az €z.n idópontavégzódó élte voíatkozó eledménykimutatásbó| és a számvireli
Polilika meghaÉlozó clemeil és az eg}éb masye'ó mee]eeyzésckct lartalmuó ki.gészjlő meLlÉk|ctbóláI

Az e8yszeÍúsitett éves beszánolTnak a számviEli tórvénybcn tbglaltak és a lvlagyaro6záeon ell.o-ladÓt álalános
szinvite|i e|v.k szerint tríénó elkészírés€ és valós bcmulatís! az 0gy'ezetés t.e|e|óssége. Ez a fe|c|ósé8 magábe
i.ogl.|a e a](ir csalásbó|' akáJ hibábó| e!edó' lénveges hib]'s áuÍí'oL1ól mentes év.s beszjmo|ó elkészitése és lalós
bemulatiisa szempon!ábó| rel.vóns belsó ellenózés ki.|!kitísár. belczetéséq fennlmiisáL meg|elc|ó szánvite|' politika
ki!íasaását és á]ka]mzísár' valamint e adott liörülmén-v.\ közön é$zcrú színvit.li becs|éseket,

A kTnlvi^gaó lelelóség€ az eg}szerúsiten é'es beszjmoló !ó|emén)tzése a .lvégz.rt köntavi^.PóIat alapjá'' A
vi.gá|t e$szeÚsitett éves bcszdno|ó a soron köv€tkezö éves tag8yúlésen tÓnénó jóváhag).ás céljábó| késznk.
Ahem).iben a ta.qg}úléscn hozotl dontések haÍssal lesaek u e|készÜ|t ee}szerúsibn éves beszdmolóÉ a}*o! új
kön)avizs.qálój jelentés készÍ]l' ezen jelentés b.von6ával'

A Tírsasdg 2005' évi egyszeÍüsílen éles beszómoliját a BEKES'AUDlT Kh nevében KórÖdi Fetencné könywiAgá|ó
vizsgáha, ne1yer hilelesitó záladékka| |ított e|'

Á kin}avi.gálatot a magyü Nemzeri Kön}alizseálati stúdúdok és a kón-'.wió.gálatla vonatkozó - ivla$üotsagon
éPén'$ tTfléÍyek és .3yéb jogszabá|}ok a]aPjo haj1ottam !ég!e A |onti.k mcgkÓvetelik, ho.Qy megfe|e|jek bi2onyos
ctikai k.jvelelmén}eknck' v.laminl hogy a kón!'v!iőgá|!l l.lvczéF és d!égzése ÍéVin.|eeendó és meefe|eló
bizon}iléko! szeÍezek eól. ho-qy u eg) sze.úsil.tt év.s b.sámoló nem und|naIényeges hibis álliliisokal

'{z el!égzefi krn}!vi^.qálal magdbÚ iog|al'a ol}m e|jfuJso( lég'€hajlísát' am.l).k célj! kÓn}\\izsgáldli bizony,ilékol
yÜ.ai Ú eg}sz..úsÍI.Í él.js beszjfio|ibb szerepló ósszeg.ki| és kijzététe|ekóI A ki\'d|6aon .|jdnlsok b€leért!'e
u eg)szenjsilen éles bcszámo|ó akfu csalóból. atir tév.dés.kbó] Íedó. lén,""eges hibós á||itÁ.i kock'atín.l
i'eldéíéseit a kön}vvi2sg.|ó m.gitélésétól fuc8n.k' Az ..qysz*üsitctt éles beszánolóhoz kapcsolódóan a kÓnyyviAgáló
kockázatti|mé.ésének n.m célja. hog] á vá]lalkozás belsó e|hnizésónek hatékonyságóúa lon!(kozóan vé]emént1

A kónnaiTgálat magdbm tbg|alta továbbá az alkulmüolt szimvite|i alape|vek és a2 u8yvezctés léíy.egesebb
bc$|éseinek' valMinr u e.eysze!ÚsíeÍ éves beszjmo]ó benur'tjlsána| éÍtékdéSét' Nleggyözödés.m. hogy a m..qszez€ft
krnlYviAgá|ati bizonr íték eI.edndó és megt!IeIó aIapot n)tjt ! kön)wizsgá|ói z'radék ( vé|enún!') megadá5&oz

Á \ÓnJY}iá.qólal soni! a l]UDÁ( (oZN!Ú ÉPióipüi' t'.!.s(.d.lmi és szo|sálnró Kft' 2006 é!i e.q)szerúsireÍ é\es
bszdmolójór, mn.I lészejt és t.(.lcit. czok könia.lési és bizon}|.lj a|drínÚaásál e érvén).s ncnz.ti köntaaiAg.lad
íúdÚdokbe fog|alrák sz.rinr l.e|ülviAgáIlM. és enn.k al.pján degendÖ és neeltlcló bizonyosságot szcreztem @o|.
hogl u eglszerúsÍefi év.s bcszámo|ól a Szímvit.|i tdn'ényb.. |o.qllhak és á NlagyÚT62ágon e]|o.qadotl állalános
szónvitcLi elv€k szerint készit.tték cl vélenényen sz.Íinl a.z egyszerÍisi(eft év.s b.számoló a |IUDÁ]( KoZNtÜ
Epió pÚi' K-*kedelmi és szolgi]laró Kft, 2006' dec.mbü 3I.$ téiná||ó vagyodi' Péo7úgyi ésjÓvedelmi hclYze|érÖl
m.gbiáató és valós képci ad

aéké'csaba 2007' ápliIis 25'

;: .  ,--_-
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TeIjességi nyilatkozat

i5.

Üg/fél neve: HUDÁK KÖZNIÚ Kft.
Címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Dczsó utca 56.

A tiirsaság üg}.vezetése felelős azén, hogy az éves beszlimoló a 2000.évi C' Számviteli
tö11'énynek megfelelően nyilviíntafion adatokból keftilt összeállitásra, továbbá a kön}"velésért
az éves pénzügyi beszzímolónak, a Sziímviteli !örvémyel és a tényekkel való megfeIeléséért,
valamint azért, hogy az éves beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint
pénzügyi helyzetéIől hű és valós képet mutat.
KÜelentjük' hogy a könyl.vizsgálathoz szolgáltatott adatok' infomációk legjobb tudásunk
szerint:

. a tényleges he1yzet megállapitásához szükséges bizonylatokat' adatokat' információkat
telj eskörtíen taltalmazza' és

. a vonatkozó magyal j ogszabályi előíIások szerint kerü]tek összeállitásra' valós
taÍalornmal.

Kijelentjtik továbbá, hogy nincsenek a könwelésben szÍrÍelt ligyletek és szerződések,
nem titkolhrnk e] és nem maaipuláltunk adatokat, információkat.
Kijelentjilk, hogy nem történt szfudékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon do]gozók
részéÍóI akik meghat&ozó szerepet töltenek be az üg)"viteli'5ziíÍnviteli folyamatok
rendszerében. A hatóságok részéről nem történtjelzés a pénziigyij elentések
hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan. Nincs olyan terviink, vagy szrindékunk,
amelyet nem hoztrrnk a könwvizsgáIat fudomásáÍa, amely lényegesen befolylísolllá
eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.
A mér]eg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény' amely a pénzüg)'i
k]mutalások tekintetében kiigazítást igényelne'
Nem tönént olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a módosított 2000'
C' szí1viteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi j elentésekben
mutatkoáatna.
KÜeleltjtik, ho$' a könyvvizsgálat befejezéséig nincs ffiggőben, vagy folyamatban levő,
vagy ]ezáI1, ismeítté vált per, vagy jelentós összegii káItérítési igény'

Békéscsaba. 1007' ápriJis 25'
EI'L{.{ KlafÍi E.T.

5600 sluscsacá' saoo 0&aó Ú,56



Adószám:

cégbÍrósíg:

Cégiegrzék szám:
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1t0597 09-2-04

Békés Megyei Bíróság Cégbíroság Gyula

04-09-00408?

Hudák Közmíi Epítöipari' Ker€skedelmi éSszolgáltató Kft.
5600 Békescsab4 szabó Dezsö utca 56.

Egyszerüsített évesbeszámoló mérlege ''All változat

A mérleg fordu|ónapjal 2007. deceÍrber 31.

Békéscsaba, 2008. március 31.

.##á'r1m.ff'k



ÍIudák Kózmú Kft.

11059709 2 0.{

'lc:,
Oldal:

Cég]egyzékszám] 0.r'09.00'+0E7
Egyszerűsitett óves beszímoló nlérIcge' 'A. '  váItozat

A néricg lorouiónapla: ..UÜ7' oecelll'D(I Jl

i

--]-

I

IOOO IIUF TárgyéV

0 I . A. Bcfektetett €szkózök (02.0.l. sorok) r2 938 t?'1'19
a! I' lümtenáIis javak 0 0
01. I], Tárgyi eszközök t 2  913 I2'7'79
0,1. tr].Bef€keIett pénzügyi eszközök 0

05. B. Foígóeszlrözök (06-09. sorok) 49 578 . 38 776
0ó. l' Készletek 2 201
0 )-. ü' KóveElések rt 601 3 l 501
03. ]Ii' ÉfiéLTapirok 0 0
49. 13'711 ó 803
10. C. Altív idób€ü élhlt:írolások 48
l l . trsZKözÖK (ÁxTIv'í]<) ÖsszEsEN (0I+05+10. sol) 62 561 51s68

12. 170 34 406
l i I' Jeg!2en röke 3 000 i 000
14. l] ,]egyzefi. de Di! be Denr fizelelr tóke G) 0
15 . trl TókebÍtalék 0
l ó ' IV EredménvBnalék 30 111 3t  170
T i V. Lekőtöft tarta]ék 0
18 . Vi ÉrÍékelési taÍtalék 0 0
19 . !'II' IvÍéÍleg szerilti erednéDy 999 236
20. E. céltar.alékok

21, F. Kötelezettségek (22-2:l' sorok) :7 8:5, 16 805
.t2. l HaüisorolI köleIez.rlse9ek 0 0
t i . Ií Ho\5^] lcJ;Íani ].d|.Iez.msegek 0 0
24. ]II.Rővid lejárafti kőlelezettJégek 27 825 1ó  305

G' Passzív időb€ü elhatárolások 0
FoRR.isoK cÁssZ\,''i]o tsszIstrN (12+20+21+25. sor) 62 5ó4



cégbíróság:

403
t1059709-2-04
Békés Megyei Bíóság cégbfuoság Gyula

cégieszék száml 0,t.09.0ft087

Hudák Köznű Epítóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5600 Béke9csaba. szabó Dez5ő utca 56.

Egyszerűsített éves beszámoló |'Al' eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Brszámolási idöszak: 2007 iaarj'áE |. - 2001. december 3l.

Békéscsaba. 2008. március 3l.

kepüselóje

,,mó*:#"uffi'



11tldák Közmü Kft. 44c Oldal:

l1059709-2-0.r
Cégie$zék szám: 04.09-00.1087

E&vszerüsített éves beszámoló ''A'' eredméDykimutatása (összköltség eljírássrl)
Beszamolásj idöszak: 2U07janrrár i. . 2uÜ7' cieocnber 3i '

r
I
I
I
a
-l-
_-!-_

"t-
,L.-

"l'

I

' F

_-8.

, - '

'-.,

Í. L^

.i.árgy{v

L Éíékesítés nettó árbevétele 189  733 120 E13
. Akivált saját teljesitmények értéke 2 204 -2 204
I. Egyéb bevételek 1854 275

IV, Anyagjellegü áfordíü'sok 157  039 39189
személyi jeuegú íáí}rdíLísok t'/ 823 16  922

vL Érték"sökkenési leírás 3 995 I  1 r4
v. Egyéb rdfoldíiisok 1083

ÚzE!ÍI (ÚzLf,TD TEVÉIGNYSÉG ERtrDNfliNYE (I+.I+Itr-
w-V-W-Vn. sor) , 12.279 7 976

VII]- Pénzügl múveletek bevé'elei 494 599
x. Pélzügyi Eűveletek ráfordításái 0 0
B. PENZUCYI MIwELETf,K ERIDMENYf, (vm-Da sor) 491 599
c. szoKisos vÁLLAI-Koz(sI EREDNIÉNY (&A+.B sor) 12 773
x. R€Ddkivüli bevérelek 0 0
xl. Rendkivülí ráfordlrások 5
D. RINDKII'ULI ER.EDMEIiY (X-)(L sor)

I. ADózis ELóTrI trREDMiNy (+.c+.D. sor) 12 712
xL Adó62e|ési kótelezettség t773 I 3 l 4
F. ADóZoTT I,pJDM]ir.{Y (+-E.)űI. sor) 10 999 7 236

G . 999
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Á Kft. bemutatfua

A Hudák KözÍlü ÉpítóipaÍi, KeieskedelEi és szolgáltalo K.ft. 1997. december 3.rán
al8kult l.000 eFtje$zett tókével.
2000. évben 2.000 eFt tökeemelés valósult meg, Íre|y á|ta| a jegyzett tóke összege
3.000 e Ft-Ia eÍnelkedett.

A vállalkozás magánszemélyek íúajdo!.íban vao.

A KÍt. 6 tevékenységi köre a közmú és mélyaítöipaÍi tevékenység. Múködese a
benúrázási igerryektöl fiiggöen kiterjed Békés megye €gész teÍületere' megrendelöi
átalábatr a helyí önkormályzatok.

A Kff" 10 teljes gazdasági évet tud maga mögótt. Ezen idöszak alatt a piaci helyzetTől
el'nondható, hogy egyre nagyobb a konkurencia, élcsedík a verserry.
A szerzödé.ses állomáoy és a piaci infomációk alapjáD azonban meglillaPítható, hogy
a folyamatos mulkaellátottság biztosított 2008. évIe is.

A számviteli politika Í6 vonásai

A Kff. tevékenységéhez kapcsolódó számüteli, elsz|ámolási feladatokat megbízás
alapján a SANSZ Gazdasági és Kereskedelrni szolgáltató Ka. végzi.

A SANSZ Kft. ügyvezetöje ( Bielik AÍ|na' 1952.06.30.' aü. Molnár Anna, Békéscsaba
Balassa u. 4. sz. alatti lakos ) rerrdelkezik merlegkepes könyvelöi képesítéssel' A
ktinywiteli szolgáltatási tevékenység folytatásrlrajogosító igazolv^í\y szárna:129596.

A számvitelól szóló 1991. éü xVÜ. törveny alapján kidolgozÁsra került a társaság
számviteü politik{ja (a kapcsolódó szabályzatokkal eg^]tt)' ami 200l. január 1-jétöl,
az új Vámviteli törveoy hatrílybalepésenek napjától ervenyét veszti.

A 2001. janufu l. napjától hatályos szlmviteli politika kialakításának alapja a 2000.
évi c. tőrvény a számvitelröl.

E sziimviteli politikában keÍiiltek rögzítésrc a száÍ[viteli törvény elöíÍísainak
gyakorlati végrehajtását biztosító módszerek és eljárási szabrályok úgy, hogy a
vállalkoztís sajátosságainak leginkább megfeleló számviteli rendszer fun}cionáljon.

Így biaosítható, hogy az egyszerúsített éves beszámoló a társaság vas.oui, pénzügyi
és jövedelmi hel}zeteröl valóságos es negbí?ható tisszképet, információt
tartalrnazzoD.
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A számviteli politikában és a mellékletként kapcsolódó szabál}zatokban foglalt
választott eljárási szabályok, módszerek megváltoztatásá.a csak indokolt esetben
(tórvén,luódosíiás, vatsy Ir g.lzdáikodási körüiményckbcn bekövetkező tenyeges
változás esetén) kerül so.. Az esetleges módosítások e szabál}zat mellékletét képezík'

A számviteli politikában foglaitak betc.tásáért és betanatásáért - a SANSZ Kft.
szakmai irán}mutatása mellett - az üg}'vezetö t.elelós.

A Hudrik Kft' a törvénl elóírások alapján kettós könF.vitelt vezet'
Így a vállalkozás fulajdonát képezö. illetve kezelésében lévó eszközökröl és azok
fonásainak állományáról a valóságnak megfelelöen folyamatos n}ílvántartást készit.

Az üzleli év megegyezik a naptári é!'ve]'

A társaság mt]ködéséról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hel)zetéÍól az üzleti év
kön}.veinek lezárását követóen beszámolót köteles készíteni.
A számviteLi törvény 9$ (2) alapjrin a Kft. eg1szerűsített éYes beszámolót készit.
A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvénybeü meghatározott szerkezeto
és tasolá5ú.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az ,,A', vá|tozat szerinti formában, a
összköltség-eljárással késáló eredménykimutatást az ''A'' változatban késziti el a
vállalkozás'

A számviteLi törvény előírása szerint a Kft'.nél kötelezö a könywizsgálat'

Az üzleti évröl december 31-i fordulónappal készítendó beszámolót a táIgyévet követő
év február l5.i állapot szerint készíti el a Kf1'

Az üzemi (üzleti) tevékenység eIedményének megállapítása az üzleti évben elszámolt
értékesítés nettó áÍbevételének' az egyéb bevéte1eknek, az eszközök között
állományba vett saját teljesítmén-vek értékének, valamint a naptári évben elszámolt
anyagjellegü láfordítások, személli jellegü ráforditások, értékcsökkenési leírás és az
egyéb ráforditások együttes összegének különbózeteként (összköltség.eljárássa1)
töÍténik-

A számviteli törvény kimondja, hogy az eszkőzöket és kötelezettségeket a
kön}.Wezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell értékelni.

A vállalkozásnái alkalmazott értékelési eIvek kfilön szabál}zatban kerültek rögzítésre'
Itt található az éÍtékcsökkenési leirás. az é ékvesztések és visszaírások elszámolása
választott módjának leirása is-

Áz Eszközök és a Források értékelésének Íó szabílvai. egvéb elszámolások

Az eszkozok énékeIése :orán elkalmazott

443
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. ,'tartós., : az 1 éven tul ható, il]etve érvényesülö tendencia
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- 'jelentös' ' :amortizá]ódó eszközők esetén az é1,es terv szerinti
éÍté;..sJkkcl'ósi i"ilás Ü"szegéri"k j0 '..át, egyÚb eszközökréi
a bekerülési érték 10 %-ilr elérö éÍték; a krilíiildi pénzértékre
szóló eszkózők és kötelezettségek mérleg fordulónapi
értékelésébó1 adódó külőnbözet akkor. lra énéke meglraladja a
tárgyóvet megeIöZó év néÍleg föösszegének l %-át.

A) .4 beíektetett eszktjzök értéke|ése

Az inrmateriális javrk bekerülési éÍtékél az elszámolt értékcsóklrenéssel csökkentett'
a visszaírássaI nó\,elt nettó ér|éken mutatjuk ki a mérlegben'

A teÍv szerinti értékcsökkenés elszámolása a hasznos é1ettaftem figyelembe vételévcl
tönénik, a várható maradványórtékkel csökkentett bekcrü]ési éÍtók alapján lineáris
módszcrÍel

- a 1'a.s-,voni é.ték] jogok esetón hónapra meghatálozott abszolút összegben'
mí-e

. a szellonli ten.riékekc vonatkozóan Ieí1ási kulcs alkalmazásával.
éveúént egyszeri e1számo1ással.

Az értékcsókkenési ieírás e]számoLásának kezdö iclópontja vas)-oni énékú jogok
esetóben a véte] naptltri hónapjc, míg a szel1emi tennókeke \'onatkozóan a bcszerzés
napja.

A hasznos élettartam !égén várhatóan rea]izálható marad\.ányérték ezen immate.iális
Javak esetében vá]lalkozásunknál nem énelmezhetö' ígv azzal nenr számolunk.

Tenen 1.elüli éftékcsökkenés elszámolásaÍ.} ak!.or kerűl sor. ha a vagyoni óftékü jog a
szeízödés módosulása miatt koÍlátozottan vas],' eg-váltalán nem é énveslthetö, e
szellenli termék esetében pedig akkor. ha rendeltetésének megté1elöen ncm
használhakj'

Á ]00 eFt eg}edi bekerülési é.tók aLatti vagyoni órtékű jogok és szellemi te.Ínékek
beszevési, elöállitási költségét llasználatbevételkor egv ósszegben éíékcsökkenési
leirásként számoljuk el '

A táIg}'i cszközöl(et a mér1egben nettó énéken (a bekeÍülési érték és az elszfunolt
éÍtékcsökkenés és a visszairás kiilöoböZeteként), a bcruházásokat bckeÍülési értéken.
(lndokolt csetben a teíen iélüli énékcsökkenéssel csökkeolett éÍtéken) a
bcrulrázásoka adott eLólegeket a le\'onható ibrgalmi adólll csökken|ett átutalt
összegbcn ke1l szerepeItetni'

A ten szerinti értékcsöklienés cIszárnoli'rsa a hasznos é1ettartam tigyelen1bevétcléve]
törlénik. a várható maradl'ányénékke1 csökkentett bekeÍülesi érték alapján lineáris
módsZerre]' leiliísi kulcsok szerint, hirVonkénti elszámolással.
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A táÍgyi eszközök átékcsökkenési leírása elszámoirísrínak kezdó idópontja
használatbavétel napja.

A hasz1os élettaíam végén várhatóal realizá|ható maradványérték jelentös, ha
összege eléri az adott eszköz terv szeriíti értékcsökkenése éves összegének 50 %.át.

Terven felüli értékcsökkeÍlés elszámolásáÍa akkor keriil sor' ha

. a táÍglyi eszközök (a beruhrázások kivételével) kön}.r' szerinti értéke tartósan
és jelentósen magasabb, mint azok mérlegkészítéskori piaci éíéke,

- a táIg/i eszköz oeruházások is) éÍtéke taÍtósan lecsökken, mert a vállalkozás
tevékelységéÍrek viíltozása miatt feleslegessé vá|t, vagy megrongáódott'
megsemmisült, lririnyzik és ezéít Íendeltetésszerten nem használható.

A terven felüli értékcsiikkentést olyan méÍtékig kell elvégezni, hogy a tÍrÍE/i eszki5z a
mérlegben használhatóságának megfelelö mérlegkészítéskor ismert piaci értéken
szeÍepeUen.

A taÍgyi eszközök esetében _ amelyeknél terven felüli értékcsökkenés került
elsziíÍnolásla _ a teryen felüli értékcsökkenést vissza kell ími amennyiben

I

- az adott eszköz könyv szerinti értéke jelentösen
piaci értékénél és

. az alacsoíyabb értéken való &tékelés okai
megszüntek.

alacsonyabb ezel eszkóz

részbeD vagj. teljesen

A megbíáató és valós összkép érdekében a üsszaírás az adott eszköz piaci átékéig,
de legfeljebb a tlárgyi eszköz tery sze.inti értékcsökkenés figf/elembe vételével
megállapított nettó &ékéig lehetséges.

A üsszaírás iisszege nem lehet több, mint a korábban teryen felüli éItékcsökkenésként
elszámolt összeg.

A szrímviteli tórvény 80. $ (2) bekezdése alapján a 100 eFt egyedi beszerzési,
eiöállíttisi &ték alatti tárgyi eszközök kóltségét a használatba vételkol eg]összegben
értékcsökkenési leírásként szrámolja el a táÍsaság a táÍgf.i eszközök teljes körére
vonatkozóan.

A befektetett péúiig/i eszkiizök mérlegben kimutatott értékenek meghatáIozásakor
a bekeriilési &téket csökkentjiik a számviteli törvény szeriíti éttékvesztés összegévei,
s niivel,jiik azt az elszámolt éÍtékvesztés terhére tórtént üsszaíÍással'

B) Á forgóeszközök értékelése

A vásárolt készletek értékének kimutatása a méÍlegben beszerzési ároo tö.ténik az
&tékvesztés fi svelembevételével'
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A vállalkozás a vásárolt készletekról év közben mennyisé'si és éÍtékbeni nflvantaÍ.ást
neln vezet, az anyagbeszelzéseket - beleértve az tdószak elejei nftóállomán},t i5 -

ióiLségként számoija ei. .r nrcrieg fordrriónapjára vonatkozó kesziel énékét |tto elv
szerint számított utolsó beszeÍzési áÍon mutatja ki a Kli.
A zárókészlet meghatározásának alapja a mennlségi felvétellel Végehajtott leltározás
és a beszerzésekhez kapcsolódó számla szerinti ár.

A vásáÍo]t készleteket az egyedi énékelés elvéból következóen az egyszerusített
beszámoló eikészítése során egyedileg énékeljük'

A mérlegbe beáuítandó érték meghatározásánál figyelemmel a számviteli töryény
eióírásaila' ha a vá5árolt készlet beszeú ési áÍa jeientösen és taÍósan magasabb, mint a
méÍlegkészítéskor ismeít Piaci értéke, akkor azt a mérlegben tényleges piaci értéken
mutatjuk ki.
Piaci értékként az új beszerzések számla szerinti ára keriil figyelembevételre.

A vásárolt készlet beszerzési áÍát az éítékvesztés ősszegével csökkentjük, ha a készlet
a vonatkozó elöírásoknak, eredeti rendeltetésének nem felel meg' ha megrongálódott'
ha a felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált-

Amennlben a készlet piaci értéke jeientósen és tartósan meghaladja a kön}^/ szenntl
á1éket, a különbözettel a koíábban elszámoLt éftékvesztést visszaírássaL csökkcnteni
ke1l.

A saját termelésü készletekként kimutatott építóipari befejezetlen tel-melést a
december jl.i állapot szerint, prognosztizált váÍható eredménnye] csökkentett nettó
költségvetési értéken szerepelteti a mérlegben a Kft-

Az alvállalkozók áital végzett munka.észe a saját közvetlen önköltsé8nek' a
befejezett.befejet1en teljesítmény meghatározása téte]es vizsgálattal töfténik annak
megfele1óen, hogy továbbszám1ázott.e az adott tétel.

A kóvetelóseket bekenilési értéken kell állománvba veoni'

A mérlegben a követelést csak az adós által elfogadott' elismert összegben, i]]etve a
Ínár elszámolt éúékvesztéssel csökkentett, Visszaírással novelt kön},v sze.inti értékben
lehet kimutatni. (Hasonlóan kell meghatározni a hitelintézetekkeI' a pénzügy
vállalkozásoklial szemben fennálió kóvetelések méIleséÍtékét is.)

Peresített követelések közül a biróság á1tal az ijzleÍi év mérlegfordulónap]arg
jogeÍósen megítélt követeléseket lehet kimutatni a mé.legben'
Behajthatatlanná vált követeLést nem szabad a mér1egben szeíepeltetni' Ha a
belrajtásra tett kíséÍIet eÍedménÍelen, akkor azt a követe]ést . legkésóbb
rrerLegkészítiskoc Ie ke] írni az üzletl eV hitel<',esi 'e.z eqeg<kent

A forgatási célla1 (nem tartós betéktetésként) vásáÍo]t értékpapírokat beszerzésükkor
bekerülési (beszerzési) éÍ!ékűkön kell állományba verrnj. Ilyen éftékpapírok lehetnek
pl' a kötvény, a Íészvény, a kincstárjegy' a pénztádegy stb.

A visszavásárolt saját üzletÍészeket visszavásárlá5i á.on kell kimutatni'

eves

-,-.



A kamatozó értékpapírok beszetzési ára nem
összegét'
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tartalmazhatja a vételárban lévö kamat

kell a mérlegbeA forgóeszközök között kimutatott éItékpapíÍokat bekeÍülési értéken
felvenni, figyelembe véve az elsziímolt értékvesztést.

A Pélzeszközök fogalmába taíoznak: a készpéttz, az elekkonikus pénzeszköz, a
csekk' továbbá a bankbetétek'

A foIint pénzeszközt (ak|ír a pénáfuban' akár a bankszámlán szelepel) a mérlegben
köí}^r' szeriíti éÍtéken kell szeÍepeltetni'

C) Az aktív idóbeli €lhatárolások értékelése

Az aktív idöbeu elhatárolásokat a merlegben kön}.r' szerinti éÍtékenkell

annakA követelésjellegu tételeke voíatkozóan alkalmazzr-rk az éÍtékvesztés, illetve
visszaíIása szabál}ait, ha a kiilönbözet tafiósnak mutatkozik és jelentös összego.

D) A saját töke értékelés€

saját tökeként csak olyan t6keíésá szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos bocsátott a
vállalkozás rendelkezésere, vagy amelyet a tulajdonos M ad,őzotÍ eredményéböl
hagyott a vállalkozásnál.

A saját töke tételeit kön}.v szeÍinti éÍtékkel kell a mérlegben kimutatni.

E) A céltartalékok értékelése

Az adózás elötti eredmény teÍhéÍe céltartllékot keli képezni azoka a múltbeli, illetve
a folyamatbaa lévö ügyietekböl' szerzödésekböl származó, harmadik felekkel
szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek vfuhatóan vagy bizonyosan felmedlnek'

Az elözóek szerint kepzett céltaíalékot kön]v szerinti étékben mutatjuk ki a
mérlegben-

F) A kötelezettségek értékelése

A kötelezettségeket bekerülési éÍtéken kell álományba veffli. A kötelezettségek
kön}.v szerinti éítéke a tijrlesztésekke] csökkentett bekerülési érték.

)
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A mérlegben a tbÍintra szóló kötelezettségeket nllvántartás szelinti é.téken mutatjuk
kl .

G) A PassziY időbeli elhatárolások értékelése

A passzív idóbeli elhatárolásokat a mérlegben kón}.v
szeÍepeltetni'

A külföldi pénzértékle szóló eszkiizök ós kötelezettség€k
értékelése

A számviteli törvény szerint a mérlegben

- a kül|oldi pénzértékre szóló eszkózóket és
. a kűl|oldi pénzéltékre szóló kötelezettségeket

szerinti értékkel kell

mérleg fordulónaPi

az :jz|eti é| mérleg fordulónapjríra vonatkozó, a vá]]alkozás által választott MNB
devizaárfolyamon ke1l értékeini, amennfben a mér1eg fordulónapi éI1ékelésböl adódó
különbözetnek (a nyiivántartás sze.inti éfték és a mérleg fordulónapi árfoiyamon
számított éÍték kiilönbözetének) az eredmén}Te syakorolt hatásajelentös'

Jelentós összegú a kiilönbözet, amennfben annak értéke meghaladja a tárgyévet
megelözö év mérleg Íöösszegének l %-át.
Ebben az esetben _ fiiggetlenül az eredmény.e gyakorolt hatásától az átértékelésból
adódó különbózetet tételesen is kön},velni kell, s így az a mérlegben is kimutatásra
kerü]'

Amennyiben a jelentósnek minösüló külónbözet a Vál1alkozás szintjén összevontan
veszteség' azt egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráforditásai között kel]
árfolyamveszteségként elszámo]n j'

Ha ajelentósnek minósűlő kiilönbözet a Vállalkozás szintjén összevontan nycleség, ezt
egyenlegében a pénzügyi múveletek egyéb bevótclei között kell árfolyamn1'ereségkéot
elszámolni '

céltartalékot a számviteli tijra.ény 4l. s (I) bekezdésében elöírt tételeke képez a Kft'

Aktiv ós passzí} idóbeli elhatáIolásként a számviteli törvény'ben kötelez6en
ncvesített tételeket mutatja ki a mérlegben a Kft'

2007. évben a Kft' sem a kön}Fezetés, sem a beszámoló elkészítése során nem tért eI
a számvitel i t öÍvény 15. s.ban 1bglalt cl0pe]rektö| Ev vegi beszámo|ó;e le|Ianal és
iökönwi kiVonattal a1átámasztott'
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2.) A NrÉRLEGHEZ KAPcsoLiDó KIEGÉszÍTÉsEK

A Hudák Kft' 2007' évi mérlegéberr a tár8yévi adatok tartalmilag összehasor íthatók a
bázis évi adatokl(al, men

- az alkalmazott éÍtékelési elvek. eljárások,
- az eszközök, fon.ások minösitése,
- a több helyen szeÍepeltethető adatok számbavételének helye

nem változott az év folyamán a bázis évi mérleg elkészítése soriin követett módszerhez
viszonftva, így taÍtalmilag azonos adatokat ta.talmaz a mérleg mindkét idöszakára
vonatkozóan.

A Yalós Yag}.oni, pénzügyi és jövedelmi hel!'zet a|akuIásának értékelóse

A Kft. valós vagyoni' pénzügl és jövedelmi hel}zetének értékeléséhez vizsgálni
szükséges az eszkózök és források állományát, összetételét.

Az EsZKtzÓK állományának és belsö arányainak váitozása

L

NIérleg
sor i\Iegnevezés

2006.r2.3.1. 2001.12.31. Eltérés Index
eF t oÁ € F t oÁ eFt v"

A.t. llnÍlateriális ia!ak 0 0,0 0 0.0 0 0,0
' TáÍsYi eszközök 12  938 20,'7 t2 '719 ) 4R 159 98,8

III, Befektetett pü' Eszközök
BEFEKTETETT ESZ. 938 20.7 1 1 779 24.8 - 159 98.8

B. I . Keszletek 2 201 4'72 0.9 2r.4
II Követelések 33 603 l1 501 6 l .  t - 2 r02. 93.1
III- Ertékpapírok 0 0.0 0 0.0 0 0,0
IV, Pénzeszközök l3 '7'7 | 22.O 6 803 13.2 -6968 49.4

B FORGOESZKOZOK 49 578 38 776 - 10 802
c AKTiv IDoB' ELHÁT 48 0.1 0.0 27.1

l 1 . so r
ESZKOZOK
tsszEsEN s64 100,0 5 t s68 100,0 l0 996 82,4
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j '  Tókee]láto
3/1' Tókel látottsá

5' Likviditás

7. Eszközarányos

Inde:(
r bázishoz

A táb]ázatok adataiból megáilapítható, hogy:

. az eszkózijk és fonások állománya l0 996 e Ft-tal csökkent'
- az eszközállomriny 24,3!".a tfu$a eszkózökben' .7 5,2yo-a

forgóeszközókben testesül meg 2007. 12'3 1 -én;
- a folTások állományában ó6.7%-os a saját tőke részesedése;
- a forgóeszköz<ik állománya (j8 776 eFt) meghaladja a kötelezettségek

összegét (l6 805 eFt).

A valós v'}g'"-oni, pónzügyi és jövcdelmi helyzet alakulását tükrözö
mutatószámok:

adatok %-ban

66,',7

i övede]mezö
i övedelmezöse

) ) 5 ' 7 259,6 | I  15 ,0

) 4  q

A vagyoni' pérrzügyi és jövedelmi helyzet a]akulá5át tüközö mutatószámok báztsnoz
viszonyított változását él1ékcLve megállapitható' hogy

- nött a táÍgyi eszkózök és csöklent a |orgóeszközók részesedése;
- jalult a tökeellátottság, nött a saját löke összes ibnáson belüli részésedése,

s az önfinanszirozás méÍtékét tijkrözö tókeellátottsági mutató énéke.Je]zi.

FoRRASoK értékének és belsö a inak változasa

}'érleg
Sor

i\tegnevezés
1006. r? .3 r . . 2007.11- t1 . r' ltérésIn.l:r

eF t eF t oÁ cF t o^

D'Í. Jee}zett töke 3 000 4.8 3 000 5.8 0 100.0
IV. Eredmén }tartalék 30 1 .71 48.2 3 l  170 60,4 + 999 103,3
VII. Nlérleg szerinti eÍedmény 999 1.6 236 0,5 - 763 23.6

D S.{J.'\T TOKE 3,r t70 54,6 34 406 66,1 + 236 100,7
E CELTARTALEK 5ó9 0,9 0,7 62,7
F,I. H3trasorolt kötelezetts.

tI. Hossá lej' kötelezetts.
i lt. Rövid lejáÍ'kótelezetts. 2'7 825 16 305 32,6 u 020 60,4

F KOTELEZETTSEGEK 27 825 16 80s -  11020 60.1
G PASSZIV IDOB.ELH.
:6.sor FORR{SOK OSSZESEN 62 561 100.0 51 568 100,0 10 996 82,1

lIegnevezés 2006.12.31.  :007.12.31.

1' Tireü eszközök irrán
2' FoÍqo(-szközök arán T i t i  o / o

.l. Fo|.ások 81,4  43 ,8

6' BevételalánYosi öved
16,61  81 ,4
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hogy a készletek és a befektetett eszközök teljes egészét saját töke
flnanszírozza;
i<edvvzö váitozás a iötelczriisétsek slLjár tökehez vrszonfiort hanyaoán,ak
csökkenése;

- a fizetóképességet .jelzö likviditási mutató 230,7%-os éÍéke kifejezi, hogy
az egy éyen belül pénzzé tehetö eszkőzök éÍéke jelentósen meghaladja a
fizetési kötelezettségek összegét 2007. december 3l.én

- a fajlagos jövedelmezóségi mutatók értékei a Kft tevékenységének
eredményességét fi krözik.

A Hudák Közmú Kft. 200'7. évi vagyoni' pénzügyi és jövedelmi helyzetéröl
megállapítható, hogy az stabil' A 10 éves mr]ködés sori{n jelentós felhalmozás történt
és osztalékfizetésre is sor került' Adó.' járulék. és egyéb befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett az év folyamán a Kft'

Nóhány kiegészítö információ a Kft. 2007. évi mérlegéhez:

A tjrgyi eszközök értékét növeló felújítás nem volt 2007-ben'

megvá1toztatásáIa'
A vállalkozásnak közvetlenúl a kömyezet védelmét szolgáló tárg}.i eszközei
mncsenek.
A tevékenység jellegéböl adódóan keletkezik veszélyes hulladék' amit szabályszeruen
kezel a kijelölt tárolóhel}.re történö szállítással a Kft'
A vállalkozásnak kömyezetvédelmi garanciális kötelezettsége sem az elózö' sem a
lárgyé!,ben nem volt'
okozott kömyezeti kár' i]letve kömyezetvédelmi kótelezettség, amely a mérlegben
nem jelenik meg, nincs.

céItrrtalók képzésére az alábbijogcimen kenilt sor:
Garanciális kötelezettsé.qeke

-A.Iitív idóbeli elhatárolásként került beállitásla a mérlegben
l .  " - . t l . . vÁrÁ l  ^én? inrÁ 'P t rA]

Ewéb szolcáltatás

357e Ft

I  eF t
12eFt

Osszesen:

P:rsszív idöb€li elhatárolás nem lett elszámolva-

13  eF t

A Hudák Kft''nél lekiitött tartalék nincs nyilvánlart!a'

5 évnél hosszabb futamidejú kótelezettség nincs a mérlegben kimutatott
kötelezettségek között-

Nem fordul elö olyan kötelezettség sem' amehTlél a visszafizetendó összeg nagyobb a
kapott összegnél.
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. . 3.) ÁZ'|R-ED;iÉI.iYKi}IUTATá3iioz KAFCsoLóDi rűEGÉszÍTÉsEK
a
I
1 o, énékelési e|vel'. eljáTasok. minösítésl kiteriumok azonossága alapján az
l eredménykimutatás két idószakámk adatai ősszehasonlíthatóak. azok ta alÍnilag

azonosak.
t
I} ^z eredménykimutatás adataiból megállapítható, hogy a Kft. a 200,1 . élet 3 570 e Ft

- adózás elöttl n}ereséggel záÍta' melyböl az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

l 7 976 e Ft nyeÍeség' ezt módosítja a pénziigl mfiveletek 599 e Ft-os nyeresége,
. Va]amint c rendkíri i] ieredmény 5 e Ft összegú Vesztesége'

.2 TáÍsasági és ki i| ön adó i lzelési köIe|e1eLlség 1 334 e Ft.

l 
Az adózott eredmenyböl 7 000 e Ft osztalékként kerúl kifizetésre, s 236 e Ft mérle8

'.ll szerinti eredmén}ként kimutatva felhaimozási, finanszírozási célt szolgál.
tt

E
I A Kft' tevékenysége során kizárólag belfiildi értékesitést végett-
-t

l A kóltségek Íészletezése költségnemek szerint:

l'tlegnevezés
200ó. év

cF t
}legoszlás

o^
2007. év

eFt
Megoszlás

"/.
AnVasköltsés 39 9?8 22.3 36 860 i  3 .6
Igénybevett szolgá]tatás 115 253 61.4 46 908
E Evéb szolsáltatás ertéke I '778 1 .0 1  812
Eladott áruk beszerzési éItéke 30 0,1 3 ó09
Kőzvetitett szo1gá1tatás kőltsése 0 0,0 U
I. ANYAGJELL. R4.FORD. 157 039 87,8 89 189 81 ,2

BéÍköltsés r0  561 5.9 10  458 9.5
személyi jellegü egyéb kö1tség 2 '791 1 ,6 I 01',1 1 ,0
Bériáru|ékok 4 463 5 4I '7 .1,9
II. SZETI. JELL. R{FORD: 17 823 10.0 16 922 t5 ,4
III.ERTEKCSOKK. LEIRdS 3 995 2,2 3 714
KOLTSEGEK OSSZESEN 178 857 100,0 109 825 100,0

Rcndkívüli bevételként nem került összeg elszámolásra

Rcndkívül i ráfordítás 5 e Ft adott támogatás'
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4.) TÁJÉKoZTATó IcEGÉszÍTÉsEK

A Hud.ák Kft. 2007. éú számüteli törvény szerinti adózrás előtti eredméÍrye 8 570 eFt
nyereség volt' A társasági adóal8p meghatliÍozásrához figyelembe veendö módosító
tétryezók a követkgzök voltak:

A társaságot 343 e Ft kiilönadó fizetési kötelezettség terheli.

A Hudlák Kft. 2006. évi teljesítnényét az alábbi é|ómunka.ráfordítással valósította
m€s:

e Ft-ban

Meg!evezés
Adóalapot

növeló
Adóalapot
csökke!tó

tényez6k
számúteli törvény szerinti adózáselötti eredméDy 8 570
= Az adótóryény szerint firyelembe vett
értékcsökkenési leíriís összege és az eszközök
kivszetésekor a száÍnított nYilvántaltási érték

3 t04

= IpaÍozési adó 910
= Céltartalék feloldtis 211

= A számviteli törvéÍly alapján elszámolt
értékcsökkenési leíflís, illetve a nllvántaÍtásból való
kivezetéskor Éfordításként elszámolt összes

3',714

= Adott támosatás. iuttatás 5
= BíÍsás. Úás ArL szeriDti ioskövetkezúények I
= Behajüatadannak nem minösüló leírt.köv' 2

Módosító tételek ősszesen: 3 722 4 225
Adóalap I 067
Társasási adó 991
Adókedvezmény 0
Fizetendö tá$asági adó 991

AtlománycsoPort Atl. statisztikai íIL
létszÁm (fö)

Bérkóttség
(eIt)

szeBéM jeuegú egyéb
kifizetések (eFt)

Fizikai foslalkozásúak 1,0 6 852 510
Szellemi foelalkozásúak 2,1 3 3't9 350
Allománvon kivüliek 22'1 t8'1
Osszesen 9.1 l 0  458 I 047

Az i{yvezető ÍészéÍe aváI|a|kozás 22'1 eFt díj kifizetését eszkózölte.
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A Hudák Közrnt Kft. egyszeÍosített éves beszámolóját Hudlík Fercnc ilg,wezetö
(Békésosaba, Rákóczi-útca ] 1/l.) köielec 31áími'

A kiegészítö melléklet összeállításánál szempont volt, hog'y az olFn info.mációkkal
egészítse ki a mérleg és az eredménykimutatiás adatait, hog.y ezáltal minél teljesebb
körüen legyeÍ megismerhetö a HBdák Közmü Epítöipali, Kereskedelmi és szolglíltató
Kft. gazdáikodása, valós Vagyoni' pénzügyi helyzete.

Békéscsaba' 2008'03.31.
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Függet|en Kónywizsgálói Jelentés

AEUD4R rlzMÚ ÉpitőiPdrl, Knike.le!,fri és szo\lú|ta'|ó I{É. Tulajdonosainak|

E|\Ég'acna HaDk KozMÚ ÉPhőipüí, K.Bk.&!ni & sursó&dó {a. (továbbiakban: ..a Társaság' nel|ékeh
2007' évi .gysz.Íúsltett éves bc'zámolójának a kónywizsgálatáq anely egyszcrúsitcn évcs beszámoló a 2007' dcc.mbd
3l.i |o.dulónepra clkészílett mérlcgböl - melyben a2 cszktztk és fomisok cgyczó végös,zege 5l'5ó8 E rl a mérleg
szerin'i crcdmény 23ó E Ft nyer€ség.' az czcn idóponiE végzódó évÍÉ vonatko,ó crcdménykimutatjsM| és a sámviteli
po|itika ncghát&oá e|emeit és az.gyéb máeyeázj Ín.8j.g}zés.kct taía]mazó ki.gésdtó mellékl.tból áll.

Az .g/sacÉ's|!cB évcs beszimo|ónák 3 szímvit.li töÍvényb.n íogJ.ltak és ! Ma$|ámlszágoí c|fogldott á|taláÍos
eánütcli c|vck 3zcrilt tóltfuó .lkédté. és Yalós bcmúltása 3z .lg.v.z.t4r fc|c|össégc. Ez a fc|c|ósség magában
fog|alja az ardÍ csa|ásból' akár hibáóól crcdó' lény€gcs hibÁ' ólll!á'sokól m.nt.s évcs b€g]ámo|ó clkésátésc .s tdlis
bfrutalása 3zcmpo jáöól rcl.váns b.|só ellenóuái kalák1tá54 bcv.zct.ís4 fcnnt!íásál megfel.ló száhvit.li po|itika
kjválasztását és alkalna2ásá! va]amint az adot! köÍülményck ktzöt! ésszeú s2álnvileli bccslés.ke!.

A ktnywizs8áló fc|clöisé8c u egys2erúsÍeB év.s bclzátnoló vélemén}czésc az .lvégzcn könyvyi2sgálat alapjón' A
vnscált .gj/sz.rüsl|.n éves bcszá.noló a soíoí ktvc*czó évcs |aggúléscn tóíténó jóváha$/ás cé|jábó| készúlr
AhMyibcn a tlgs/úlésen hozott döntés€k haÍá$al |csal.k az clkészúh egysz.rüsftcn év.s beszátno|óí4 akor új
kóqwnsgjjói jclcnrcs k':''át|. ezcn jé|cnlis bevofo ísíva|-

A TáÍsasár 2006' évi c$/sz!rúsí.n évcs bcsámolój4 a BÉKÉs.AuDn KR ncvébcn Kóí5dl Fe.encíé kÖnywizsgátó
viz,gálta, melyct hitclesító ámdékkd |álott e|.

A kónywizsgálatot a magyü Ncn'cti Ktn}ÍviAgála1i standÜdok és a konywizsgá|aua vonarkozó - Ma8yarcEá8on
éÚénycs . ürvények és eg-véb jogszabályok aleji'n hajtottám vég!.. A íelti€k mcgkövctéIik' ho8y m.gf.|cljck bizonyos
.tik'j kóvctclménycknelq valamint hogy a kónywiz,gá]at Ervczése és clvé8zésc Évén el.g.ndó és meefeleló
biaíitékot sz.l.zz.k arrc|' hos/ a2 cgyszcrűsfuen év.s b.számoló nm tarta|mlz lényc86 hibás á|ítások!t'

Á2 e|végz.n kón'1vizsgilal magában foghlta o|yan e|járások v.ercl'aiósá! alnelyck cé|ja kónywiz'8á'li bizonyítékot
g...ali az cgysz.rúsftéÍ éves bcszámolóbao szcrcpló osszcgclaol és közítet.|.kó|. A kiYól$ztott .|járások bc|.éÍtve
az e5/szerüs|tctl éves b€számoló alíí csalásból' a}áÍ tévcdésckból wdó, lénycg€s hibás állltálai kockiizatának
felÚé.és.it' á kön}avizs8á]ó megitélésétól fiigg'ek' Áz .gyszc.ú5lt.tt éves beszánolóhoz kapcsolÓdóan a ktnywiAgá]ó
kockázÁtfclmérésénck nem célja ho$/ a vall.]kozás bclsö cll.nó|zésének hatékonyságá'a vonatkozóán vélcnénÍ

A kóíywizsgáht magiábm fogla|b tovább]i az alkalmazott sámvile|i alap€lvck .s 32 ügry.z.tés |ényc8.s.bb
b€6|{Einck' valamint az egyszcíúsltclt év.s b€szÁmoló b.mulalálálak &ték.l3!r Mcg$/ózódéséÍ\ hog/ a megsz€EÚ
kóflywizsgllad bizonyÍték el€g€ndó és me8ftl.ló alapot í}','jt a kónywizscáói áíadék (vélemény) m.8adá'ához

zíndé|ívé|.m.ny
A kón}avizsgálat sorá' a HUDfu( KTZMÚ ÉpftóiPari. KeÉsk€delni és szol8áltá|ó Kfr' 2007. évi es/sz.rijsitett évs
bszámolójá! annak részeit és tétel.i! azok kön}aelési és bizonylati alátán.sáásí a2 éívén}ts n€mzeti ktnywiAaílad
íandedokba' fogla]tak sz..int fe|ülvizsgáltM' é5 m.k a]apján .lcgeldó és ncgfclcló bianyosá8ot szcícztcn üól
hoey @.8yszcÍüsít.n év6 bes?ámolót a sa'mviteli tóPényb.n fo8l.]Lak és a Magyaó67'gon .lfogldoE álta]álos
s,ánvite|i .lvck szclin! készít.trék €|. vélemény.m szcíint az égy':erüsÍtm .v.s b6ámo|ó a HUDÁK KtzMÚ
Építóipei, KcÍ6k.dc|mi és szolgáltáró Kfo 2007' d.c.mbcr ]l.én femá|ló va$/oni, Éndcyi €sjóved€|mi hc|yzetéíöl
m.gbíáató és v'lós kéPet ad.

B.kés.gb4 2008' ápíilis 07'

Ritőtli Feftncné

Bé*&.Audil KÍ.
Nt.sí:002045.

,!fi.<c.t ,,,

b eh 8r ze lt k ó n y 9 v izs g d l ó
hgs.lg.sL:002816.
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Te|jességi nyi|atkozat

DeYo! IIUDÁK KözDű KÍt.
5600 Békéscsaba. Szlbó D. u. 56.

táIsaság üg}.vezetése felelős azért, hogy az éves beszámoló 8 2000.évi c. szánviteli
Eegfelelöen nÉvíntaltott adatokból került ósszeállitásr4 továbbá a könyvelésért

óves pénálgyi beszímolónalq a száEiüteli törvémyel és a tényekkel való megfelelésééí,
azért' hogy az éves beszámoló megbízbató képet ad a cég trettó eszközeiÍől, valaEint
i h€lrzetéról hü és valós képet mutá.

hogy a kónywizsgrílathoz szol8dtatott adatok, info!Ínációk legjobb fudásuDk

- a téoyleges helyzet megállapítÁs.ához szü'kséges bizonylatoka| adatokaq inforEációkat
teÜeskfuúen tartakltazza, és

. a volatkozó magyarjogszlbályi elóírások sze!ürt kerÍiltek összeállíLisr4 valós
tartalommal.

KijeleatjÍlk továbbá' hogy nincsenek a könyvelésben színlelt ügyletek és szerződések,
rcm titkolnrnk el és nem Eaíipulálhrík adatokat, iDformációkat.
KijelentjÍit hogy nen töÍtént száldékos mulasztás a cegvezetés, illctve azon dolgozók
r&zéról akik megbatlirozó szerepet töltenek be az ügyviteli-sz|ámviteli folyamatok
radszcrében A hatóságok !é5zéről nee tölt€nljelzés a penziig5rijelentések
biányosaágair4 uem eglezóségére vonatkozóan. Nincs olya! terviiDlq vagy szándékudq
amelyet nem hozturrk a kóDywizsgálat tudomrísára, amely lényegesen befolyrásolná
eszközoilk és foEásaiDk besorolását, Yagy köo}.v szerinti é!tékét.
A nérleg fordulónapja utáli idöszskbán nem történt olyán esemény, amely a peazügl
kiEutatások tekintetébe! kiigazít]ist igényelne'
NoE tórtént olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatrása a Bódosított 20oo.
c. sáEüteli törvény elóÍnísaival össáangban késziilt penátgyi jelentés€kbelr
mutatkoáafoa.
Kijeleltjük, hogy a köoywizsglílat bef€jezéséig nilcs fiiggóben' vagy folyamatbaD levó,
vagJ.lezát, ísmerfté vált per, vagyjeleDtős összegú kríÍtérítési igény.

Békéscsaba, 2008. április 07' EuDÁEETaÍÚET.
5600 B.t6caü6. $aü DÚaó U. 56'
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Adószáe: 11059709-]-0.{

Cégbíróság: Békés ivlegyei Bíóság cégbíroság G}xla

Cégjc91zék szím: 0.l.0'-00.l087

Hudák Kíjzmű Epítőipari, Kereskedelmi és szoIg áltató Kft.
5600 Békéscsaba. Szabó Dezsö utca 56'

Egy_szerűsített éves beszámoló mérlege ''A'' váItozat

A mérleg íordulóu pja; :00s. december J 1'

Béliéscsaba. 2tj)09.március '! l

,s'"''ffii1#Í'tr;
képviselóje



K6.mü Kft.

]I' illu ate|iálisja!3k

II- Tárltvi esziÓzi,ii
0. 0

428

EgiszerúsíTett é9es b€számoló Ínétlegt''A.' váhozal
a: :cÚ 3. ije.rirbe| ] |

OIdal:

l0--fl0
I]i'BeÉktele!t pénztl!\'j eszküzŐk

] 1I. Kóyel'.1ések

U 0

1 .961
i  1 . 501 l  t .a67 i

l.ErtékDip|íok

Ili'Tóketallalél(

' II. Jegyzéí. ce II'ég be tr.Di f;zet.E lók3 (.,

09. i{V- PénzeszközÓk 6 . 30 i .  j j . t j j

EsdlztK (AxTIvÁo tsszrsEN (0t+05+1o. sor) 51,568 s6900

34,406
1!. l. ]e5zed tóké r i.000 r i.000

'Iv. Er.dménlTgmiék

\ ' Lek.lIJc léIiciei

V], E ékelési lfialék

19. vll.Mérles szerinti erednén!

E..célt'rtslékok
.2L

I L HAftasorolr ktteiezeEsigek

11' Ítsizú leje|.aü] küte|.zer.sé-g.k

] II1'Rövid l €já|adl ktteleZe!t5égek

G. ?ásJzív id6beli elhatÁrolásoh

l : 1 .

56,900



eg'zék szíB:
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110i9109-2-04

Békés Meg}'ei Bí(i5ág cégbíIoság G}!la

0:l-09-Ú04087

' Iludák Közmű Építőipari, Kereskedelmi és szolg áltató Kft.
5ó00 Békéscsaba. szabó Dezsö utca 56'

E gyszeríisített éves beszámo|ó''A'' eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámo|ási idószak: 2008 január 0 l . 2003' december 3 1.

Békéscsaba, 2009' málcius 31.

,ffi"dáü'.o1#B.ffi;
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l3o Oldal:Kö?r ií Kfr'

n: ]  ]0j97Ú9-] . l ' ' l
zék szán: 0'{.l]9.0Ü.l08;

Egyszerűsilen él'es beszámoió ''.,|.'' eredmén:.krnutatás.t (összköllség eljá|.ássr|)
do!za|.| :ÜÚs.|anuor !r .:003 decemb.r j1

b bevételek

5z: éI\l  i .]|egu Íar.ordi iasok 16.911
i . 71 - l

l9.ó82
1.991l Eri.ékcsökkenési leírás

Egl'éb íaib|dltasck 1 .08 i l,:182

884i Pénzügyi niiv..Letek be!é{elei

'.r!l :

Pélzügyi mlivelerek IáfN|dÍ!ása]

R:ndkjvül] bevéÍelek

i Rendkiulli íáibrdílások

Adófizetési I(ötelezeÍtsés

l x .
: Xl.
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reskedeImi és szoIgá|ta tó Kft.

,Sza btí Dezső u. 56.
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KIEGÉszÍTó }IELLÉKLET

2008. év

Békéscsaba' 2009.03.31'
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ÁLTALÁ.\-osKIEGÉszÍTÉsEK

A (Ít. bemutltása

A Ht.dák Közmii Epíl5ip3n. Kele'\cLieinii é. szc|g.i1tJit' KiÍ' 1997' decemb(f j-.ul
alakult 1.000 eF. je-c}"zeü rókével.
2000' évben ]'00Ú eFl lőkeelrelés valósr t meg. mely által a jeg}zen tőke összese
3.000 e Ft"r'a emelkeden.

A vállaltriozás magárlszemél}ek fulajdonában van.

A Kft. fó tevéken;-ségi köIe a közmű és mél1.építőlpai revékenlség. \ÍÍiködése a
berúázrisi igén1ektől liiggően kiteÚed Békés megye egéóz terúletéÍe. meglgndelői
általábon a h.lYi ÖÍüiomán'vzetok.

A Kfi' i 1 teljes gazdasági évet tud maga mögön' Ezen idószak ala.t a piaci helyzetról
elúoldható. hogy eg}Te nagyobb a koúurencia. élesedik a velseBy'
A szerzódéses állomány és a piaci infonációk alapján azonban megállapítható. lrog.v
a fol!'alqatos Eur]kaellátotiság biztosíton 2009' é!'re í5.

A számviteli politik.| fő .t'onásrri

.4. Klt. teféken}'ségéhez kapcsc.rlódó számviteli. elszámolási ÍlladarL]kxt Begbízás
alapján a sA\sz Gttzdasáei és KeIeskec1ellni szolgalmtó Kli' végzi.

A sANsZ K11' üg}nezetője ( Bielík Al]na. 195].06'30.. au. Molnár '\una' Békéscsaba
Balassa u. j' sz. clotii lakos ) reodelkezik rnérlegképes köíyvelői képesítéssei. A
kön}nviteli szolgáll$tásj tevékerl)-ség fo1}1atósáÍa j ogosíró igazolván.v száma: !29596.

A 2001' jB'nuár 1. lapjálól halál}os számviteli poiitika kialal.ításíílak aiapja a 2000'
évi C. törvérr1' a szárrrvitelről.

E szán\itrli p(llitikíban l:e il:ek rógzítés1.e a sZáE\ileli t(5r1.én). elóí'ásainak
gyakoriaii Végrel1.j!ísíl biacsiró módszeret és .ljárísi szabály(rk i:gy. hlrg}. a
vállaikozás sejár..ssísainak legidiáL1b l!]eqt!!eló szán:virel! rendszer tiu].tcilruáljo1}.

lg} bizi()lldrati. l]'\g} aZ eg\'zelli-(itllL e\e5 L,esz.JnL1l. a rár.r5i! \ag}t)lli. pe[zÚ:-.vl
és .ir'lvedelrni heivzetérlll vrrlóságos és megbízbatci .isszképer. inlbrmíciót
tafialmazzon-

Á száj!\ itel: polirikábaB és a n]eliéklelkéBt kapcsolódó sz$ályzatokban foglalt
vá1aszton 9ljáÍási szabál1.ok. tnódszelek megválrL)ztatás!íra csak indelkolt esetben
ltöí.éry-ErócLrsÍtás. !ag.". a gazdálkodási körlilrnéu1.ekben beköveúezó lés!'eges
váitozás esetéD) kefill so|. A2 esetleges módosítások e szabál].zat rueliékletét képezit.
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l' szán\iieli po1itiiáb6n fogla]iai: betartásáén és betanarásíél: _ a sA\sz Kli'
lzukn1ai iránvnluta|ásc m.Ller! - cz ügiTeze!.i i.eleliís'

á H.'dák Kt' !. töÍ.;é!li el.'lirájck i]acjá!l kettős kön).r1iteh vezet.
Ig]- a \'állalkozás RLlajdL-]nd! képez|i. ijietle kezeiésé]:en lévó eszközii]üjl és nz.rk
tbrTásaina\ álion1án:;áró] 3 valcságl!.Lk n.iegiiie]óen Í.olylr']latos n).i!\'ántanast készi|'

.{z üzleti éí megegl.ezik a naptári éllel.

A !áNa5ág mil\ödéséÍól. vagj'ol,ri. pénzüg;i és jövedeini hehzelérii] oz iiz]eli e'''
köni\einek lrztuását ktj! e$e[ beszljio]Lit l'ijr.ies készíreíi.
.{ száfivi!el; rŐn.énl 9s (]) alapján a Kft' eg)"szel.íj|!itett ét.es beszámolóí kés21!'
.\ mé|1eg és az eled!ié[!liimtfaiás a szárirr it1i tönén} bei1 $eql]diirozoÍ szellieze
és tagolású'

.{z eg}.szenlsi|eit éves beszámoió mérlegét irz ..A.. Változai szerintj ti.r:lábarr. a
össz"\iil6ég.eljárás5al késziiló ere,jtién)rkimutlrrást az ..A.. Vál.oz3tb.,D késziii e1 a
válla]kozás'

A száln\'ilelj t(in én}. el(ííÍá.s a szei] t i! Ktl..aél kötelező a köu!Y'izsgálát.

-4.z űzleti évről cecember 31.i tbr.dulonappal készítendó besziinrollit a tí!3]'évet \tive.ő
év február 15.i áilapot szeíinr készi!Í e1 l Kli'

.1'z iizemi (iizleli) revéken1ség erec1nrérryéneli rnegállapÍtása iiz iizleti évbeú e1szá4o1Í
é.jkestés letió áIbevéIeiének. az eg}éb bel'ételeknek. az eszkliz.Jk közöE
ál].)lnál]\t.l \,etl sajá| leljesirn]é!:ek énékéDek' vale]1ilir í l1.rFtíIi é\'ben elszámoir
an!agjeilesíl Ét.criiiás.lk. szeméi1.i jeliegri rárbriiítások. é ékc5iikkeüésj l.ilás é5 cz
egléb rátorclitri.<oli eg]iiites össze,:ének [ii]önbözerekéff (összköltség-eljólásssl)
iiir.éxik.

.\ szám\' i iel i  r önén'Y ki!,]ondi^. hog} .1z eizköz(5keI és ki iteiezeEséEeker íl
i:önlwizetés és a L,eszáinlrló elliészi!ése sL]iri.n eeyedi1es kell éné|eiru.

á vóllaikczásni.l l.lkalm.rzt.lti énékelési eLvek kúiii!r 5zabál-'"zalt'a. liefllirek .ögzí!é5l:'
IE talá]ha!ó az éfiékcsöldienésj leiÍás. az énéli\'esztéseli és visszniásLrli eiszáirolá5a
váhsztott nr,.iúiáuak leiúsl is.

.{z Eszkózök és a Folllisok éítóke1é5éuek fó szabrilyai' egyéb elszánrolások

'1Z.szkijzi i( jnékei.5. jo|ár alk.. lD)azoil nrini iJírési kategóriái i:

-. '!ar! is '. : az i é\.en:-tj i  i i i i|ú. i l l . ivc éNér]1,es.i] lő |endencii '

'.ie]enliis.. Ialr..Ú1.tizilódó eszii.iz.1k eseiél] nz é\.ls tl]1 sze]i],!ri
énékcsöklie]rési leilás iisszegélek 5Ú ql'ái. És]ib eszi!5z.iln,1el
a beker'i,i]ési é!ték l0 .],,o.á! ciéIó ér!ék: a kij]tiildi Dérizé1.téi(Ie



ltgt
5zLi ió e5zk.\Z(sk és ki i le]ezeri:ések né.l:g iciJLlI l l l ' l :Fi
énél(eléséból a(iódó 1ij:i1ön|.iizet aiiiot.. bs énélte lrleghiladja a
tái!.néle! n]c.!eióz.l é.' l1réLi.J tiii]:{zegÉnek ] 9i,.á|

A) A befekretetl e!2kö7öli ériékelése

Áz immaleriális javali beke ilési éIlékéi az elsz.irnL't é ékcsökkeléssel cscjkkentetr.
a vissz3j!áss6l nö\.elr neuó énéken mttatjLrk ki a mérlegben'

A terv szetinti é ékcsöktr.enés elszámQláso a hasz]os é1eütrÍüT1 i.lg,elembe véte]éVel
röÍénik. a várhaió tnaradván}-értékj(e] csökkeffe bekeflllési érték rrlapján lineáris
módszelrel

. a vagyoni éftékiljogok eseté[ hónapra nreg}rarározon abszlrlút összegben.
míg

- r szelietli retmékekre vonirtk.rzóan leírási kulcs aikilmazásával.
éve]ü.rl eg}szeri e]száulo1á5sa1'

.{z érrékcsökkenési leír.ás elszrimoiásírral. kezdii id.jpontja !3gtoni é éLr:i jogok
esetében a \'éte] rraptáti hónurpja. míg a szelien'ii t.'nxéii.kre vonaikozóa! a be5z.ü.5
napja.

A hasz!..s é]enan4r:r végén válbaróm lealizálható maradván)'éIrék ezeu inrmateriális
.javak esetében vólialkozásunknái nern ét.re1meáer..i. ig.l-. azzal ueur sziimolun.l..

Teíe! feliili é[ékcsökkenés elszámciására akkor kefül sor. ha a vag)oni értékt1jog a
szerzódés móéosulása t!il].lt koriátozL,\Íen vacv eg}'általán ne4] éíényesíIhelö. a
szelieni teÍmék esetében ledig akko|' ba rendelletésének megtélelóen nenr
használiütó '

A 100 eFt eg1'eci bekenilési éfiék aiatti vagJoni éÍtéktl.iogok és sz.lleEi temékek
Lreszerzési. előílIitási költségéi hllsznál4!b!.,'jlelkor egt'.isszegben édékcs(ikke11ési
ieírásként száno!iuk el.

A tí}g].i eszközöket a nétleglren nenó érlékeu la bekeni]ési énék és az eiszrimtrlt
énékcs.ii*eiés és a visszaiás ktiliilbőzeleké[t). a berLúlázásokBr belieltiiési énel.en.
iii,:d!\koi! esitben a leí,el! t;lijli éÍékcsiikkelréssel csökkenteí éf!éken) a
be[üázósok.a e!i!.JÍ ellilegekel il le!.on}ütó ii.rlgah!]i r'lóV!r.1 csökkentet - árutalr
alsszegt er'r kell szelepeititni.

.{ ten, szeúnti értékcsökkenés eLszán..lása a basznos éiettafien ig1'elembevételével
röÜéllik. a váfhlrló üliradványéItékkel cs.ili\euterr bekertllési érrék alapján lineáris
nrór.1szenel. leirási k''Llcsok szeiiDr. havL'likénli eiszílno1ássai'

.\ !ál-s:'i ejzk.izii( érIékcsölikelési ]eírá:iL elszáni.'.lásának Kezdő iijőponija a
ilLrs zirii1:tblLl éte l lilpjl.

A laszrl.ls glerlaÍ..n] vÉgill \.ád*l.ian lea]izáil]aló a..era..iválr) :nék jelentós. lra
összege eLéri ez adott eszköz IeN szerii1ii é||ékcjljii](eL..és.. é'es össze!é|'ek jU üó.át.



Terven iiliili éltékcsöklienés elszámolásáia akkor keliil sor. ha

- a rjjg}i e5zJ.özök Íil belLlházáso| Llrére]érelr kön\"r ,7elinli inéLe trnc:un
ésjelcn:is<t.. mr-l. '. lbL'. ln]|I ' lzJi rtrér'eekészitj>i..r. prr:ie'réke.

- a tó.g-!.i ..sáiiz (ber. házások is) erÍeke Bnósan iecsöi||e{- niert a r ái1aikozás
tcvékel1-ségélek váirtrzása miatt t!]eslesessé r,ált. r.aw meerongálódott.
ne-!j(mmi5i'd!. h!i '1) zi l é5 eze.I ienleheré5jzirLlen neln hx5znil i]:]rj '

A terven tllüli énékcsökkentést oi,u''an ménékig kell elvégezni. hogy a !áJg}i eszli!5z a
mérlegben használhatóságiínak BegÍ.eleló nrérlegkészítésktrr isneÍ piaci énéken
szerepelien.

A táJg}i eszközök esetébell _ amelyek!él teÍv.et! t.eliili énékcsöktenés
elszámolásra _ a ter.!'en feltlii értékcsökkenést vissza kel] ími aurennviben

kerüh

eszközaz adott eszköz köí}1 sze.inti értéke jelenrősen alacsonyabb ezeu
piaci énékénél és
az alacson1'abb értékeB való énékelés okai rjszben \.agt. Eljesen
messzúntek.

A megbíáaró és valLis össz.(ép érdekébeD a lisszaíIás az adoll es*öz piaci énékéig.
de legÍil.iebb a táIg}.i eszkőz te$. sze|jnti éItékcsókketié! t]g!.elembe vételével
megállapíIou Detró éÍéhéig lehetséges.

.{ !isszaífás összege nem lehet r!\bb. mi!I! a korábbar] len,en t.eliili énékcsöld(etréskéor
eiszánlolt összeq.

A számviteli tön.ény 80' .{ (]l bekezdése alapján a iÜ0 eFt eg;*edi beszerzési.
elóállítási érték alalti lárg'".i eszközijk köilségét a használalba vérelkor egJ.összegben
énékcscjkkenési leírásként szánrolja el a tdrsaság a !ár.a']'.i észkózök teljes köIéle
ronadiozóan.

A be'ektétett pénzüg)i eszközök Eiérlegben kimwaton énékéÍrek Íügghatározásako!
a bek.rjlési é[éke! csökkeD.:j'ük a szá viteli tör! é]1)' szelinti éftékveszrés ósszegé\'ei'
s nö!.1jtik azt az elszdr'i]trlt értékl.eszréS tilhére rÖíéo1 visszairással.

B) A íolgóeszközök értékelése

A YásáIolt készletek énékélek kiuutatása a mérle!:ben beszerzési áron történik az
érék\'eszijs t.igtelembe\ é!eléve1'

A \'áll?.!kozás a \ásárolt készlelekről év kőzben nrenrryiségi és énékbed nyilvántanást
l'leü vezet. oz .!1'vagbeszeEéseket _ beleérne az időszak elejei n)itóállou1ányt is -
költségké[t számoljt el. A mér1eg 1brdulónapjfua vona*ozó késztet értékét FlFo elv
szelint szánított utolsó beszezé5i fuoll u]lltalja ki a Kft'
.4. zá(ókészlet megharározásálrak alapja a mel!'r'liségi ftl\éIeilel végrehajtott leltározás
és a beszerzésekhez kapcsoló.:ió szánrla Jzednti ár.
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'{ \ajJIolI kés7IeieLer áZ ei)edi eréi'el.r elre5dl kö\ 'eÍliez'.el) áz egYszet1i ' iIe!l e\'ei
ltszárrrt l ló el i iészítése so|in eg}eüileg ér|e1icj i i lk

.{ métiegbe beállítandó élrék m.gi,latároziisánril tig."'e1emmei . szílnviteli lönény
előirásaila. ba a !ásároit kész1el beszePési á|ajeieDtósen és lanósan magasa'ob. minr a
D:é:l.gkészítésk!'| isnrert piaci éúéke' akko| azi a nrét.iegben tényIeges piaci érréken
inrrrrjrL\ ki.
Piaci értékkélt v Íri beszeÉések sziinla sz.Íj!1!r íIa kelti] t]s}elembevételr'e.

.l. \ ísá'olt készle! beszepési árát lz énék\'esz.tés ősszesé\.ei L5ökkendiik. ha a készlet

.t \ üiurkozli előÍrásc}'ürk. ereceti re:ceiierésélek De tllel lIleg. ba megr.crgálódott.
ha a ti1használá5... é ék.sités. kétségesjé i.íir. ha itleslegessé rálI.

ÁuienilJ-ibeir a ké5zlet piaci éÍék. jelentósen és ranósarr megheladj3 a kön}./ szenntl
é éke!. a küjoi]bözeEel o koúbban elszómolr é:.tékveszrésr \isszAí!ássill csőkkente i
kel i .

A saját termelésű kész|etek}énr kinrulatoit épíiőipari befejezetleu tennelést a
december 31-i íllnpot szednt. pr.lgnoszrizílt várhalo eledlnéI]li}.el csökkeDteÍt nenLi
kiiltsé.w,etési énéken szerepelteri a mérlegben ;r Kft'

Az alválleikozók á]ta] végzet| nrunka része a saját közvetleir önkőlrségnek. a
betuezeri.betejet1en teljesílo]én} n]egharírozása réleles vizsgli]arla! tijl!énik ar]r]ik
negtilelóelr. h..91. t,..r'ábbsziil1llázon-e !.z ad!-]tt iéiel'

.\ köv € te]éseket beke|i i lési éI|ék.D kei! ál lonián\.ba 1enni'

.4. üériegbel1 i] kiivelelési csak az odós ó.1tal ell.ogadcln. elis er! osszegbe[' illelve a
nár elszálrolr énékresztéssel csök'lieffen. \isszairással nö!eh könyl szerinti énékben
lclr<t kimrtr"t l l i .  {Hl50i ' .( i3lr k:]| .rr<:hrrjrrzlr] hiI" ' l i l lI./elekLe]' l  pérzü':y:
vá.]lrikozásoL\lrl szenben ié iállri kii\ etelések n'}éIlegértékél is. )

PeresíIert kó'eteléseL( kiiziii a L11fóság áital az tizleti év méIlegíoÍL1ulóEpjáig
jogeÍősin mesíréit követeiéseket lehet kimtlratni a mÉllegben.
Bel júatatiímá vált követ.]és! lem szaba.d a méliegben szerepe]telni. lia e
behajiásia teE kisérlet eiedliéltte1en. aiüo! azt a k.Jvete]ést _ legliésőbb
Eéflegkészítésk!.!. . le keil Í.ni az tizleij é1'l]ilelezési veszteségeként'

{ i]|!:!|j l i  ]é]l.: i ,ne|rl i;rr i ' . .. i .<;;i.:<:<;l i i l t i l  \ásáI. l iI értél(prpí|.o|ia| Lreszelzéstikkrrl
I]eiie|':ilési 1beszei]zési] eíeliii]ii]t.. teil ril.;.tac'''bll renri. Il1:n énékpapír.rk lelretnek
pl' a köNénJ-. a É5zíer1}. c kilos|áijer\. : pé|rziá'.g] s!b'

A vjsszn\'ásíroii s!iÍii iizl.ujsz9kel !isjz..\'.lsár.li'isi árt.rn kell kinutanri'

.-\ liilila|ozó értélipapűok beszerzésj ára neu tul.talniaziraija.3.;éreLárbal lévLi k3ürat
ijsszegél.

.\ i)rsóeszjiiiziii( liijzön ]dl]iulaton énélipíjriloke] bekerüiési énékell kell a mériegbe
iilveruri. iig1'elenbe vé\e ez e]számoli ériék.".esztés!'
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A pénzeszliözök Íbgaimába tanoznak: a készpénz. az elektronjlius pénzesz1.öz. a
ciekk. tovlibbá a bal1}(betétek'

.{ tirrinl pénzeszköa Íeká.r a péMiáÍbAn. akár a bankszámlán szerepel) a mériegben
kön}.\ szeÍinii énékeE kel! s7erepel!e!d'

c) .{z aktív idóbeli elhatárolások értékelése

Az aktíl időbeli elb'ráIolásokÍil a lnél.legbell kön}.v sze l]li él.téLer] kell
szeÍepelletnl '
A köl'etelésjellegil téleieke vonirkozóan all €]mazzlk az énék\esztés. illewe anrrali
r.isszairása szobái1:ait. ha a kiilönbözei tanóJlal. nrutatkozik és jcient.ís isszegű.

D) ..\ sajáÍ tők€ érÍékelése

sajÁt tőkeliéot csak ol'\,an ililierészt szabi1d kimurami. ame11.er a rltiajdonos bocsáton a
vállalkozás reni;lelkezéséIe. 1ag}. anrel!.et a tu]ajdonos az adózon eledmén}.ébői
hagyo$ a vállalkozásnál.

A saját róke lételeit kön}a szelinti ér.ékkel kell a mérlegbet1kimmatni'

E) .{ céltartllékok éltékelése

Az adózás előrxi eledmé!]t' ter1]éIe célttrtnlékot ke1] képeaú.lzokü a múllrbeli. ille$,e
a folyamntbau 1é1.ó iigyietekb(i]. szeEodésekból szánnazó. hamadik tilekkel
szeEbeni i.lzetési liöteLezettségelÚe. amelyek várhatóan vag1 bizi'rnyosa! ii1DeRi]1el..

.\z elózóek szerin! képz.it cékartalékt]! köry1 szednti értékben mutaÜuk ki a
rEéllegben.

F) A kötélezettségek értékelése

.{ kötelezettségeker bele ilési éltékeii kell állci!ányb.l Veru]i. A kÖtelezeüségek
liin:"1 sze]inii jiléke d.ii!.i.szlésekkel csiJkkeniili t'ekeniljsi éné*'.
.\ mé|legben ! il1|inrla szliii !:öielezettségeker t}ii\ É.!rr..fi:is sz.Iillli énéjien ll,l|ItJÜ'.k
!.:l.

G) .l. passzív időbeli elh:rtárolások értékelése
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a mérlegben kö$n szerinii éltékj(el kell

A külíöldi pénzértékre 5zó|ó eszközök és köretezetl\égek mér|eg lortlulónapi
éItékelése

.4. száaviteli rö.!.ény szerint a méf]egben

- a ktilfbidi péüzéíéke szó1ó eszközöket és
- a kültöldi pénzénéke szóló kölelezettségeket

a2 tizIeti é1.rnérleg lbrdLrl.irrapjára vonatkozó. a vál]Lilkozris által !'Álasztotl NI\iB
.levizaádb1)-amo[ k9Ll énékelni. anenn}iben a. mérleg tbrdülcinapi értékelésb,'il adódó
ktilönbözetÍ]eli {a uJ'iivántanás szerinri énék és a médeg ibIdr ónapi árfolyamon
szálűtott ér!ék különbözetéLrek) az eleiinrén].re gyal(ololt haíása jelen!ős.

.reler'tós ö55zegű i kül.inbÓzet. a!!.myiben a.nak éÍréke meghaladja a úIg}évet
n]egelözó e\ mérleg t.óösszegéttek l 9o-át'
Ebben az esetberr - ttggetlentll az eled&rényre g}.akorolt hadsától 'az átéItékelésből
adódó külö bözere! tételesen is kön}aelDi kell. s ig} az a méIlegben is kimu@tlísra

. kefül.

.dnern]'iben a jelentősnek milősülő különbözet a vállal]iozás szindén összevoEtan
veszIeség. azt egye egébeD a pénziig"".i mÍíveletek eg)'éb ráÍbldítás&i közőtt kell
ártblyarnveszteségként elszámolni.

Ha ajeleDlósnek min(isülő kttlönbözet a vállalkozás szintjén ósszgvontan n!-eleség. azt
egyenlegében a pénzücvi miiveletek egyéb bevételei kÓzótt kell ár1blyamnyereségként
elszámolni.

céItartalékot a szán\.i!e]i töIl,éú."" 41. .s (1) bekezdésében elóÍlt tételekN képez a Kti.

.{ktí\. és p2rsszÍY időbeli elha,tároláské[r a száu]\.ireli lőr,'érlybell köle]ezoeu
nevesítelt tételeke| mutatja ki a nrér.legbel a Ktt'

]0|t8' évben !. Kli' sen a kön}nezetés. seÍn a beszámoló elkészítése sorfu nem tért el
a szálrviteli tör.'én]- i'5. !.ban Íbgla1t allpell'ekicl' Ér r,eei beszámoló.jc lelúIlal és
tökö F-i kivu.lattal alátiínasziort.

.\ passzi} időbeli elhatárolásokat
szirepellatlii.
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2.) Á }IÉRLEGHEz KAPCsoLóDó KIEGÉszÍTÉsEK

Á Hitr1ák Kft ' ] l) l)8. é\i nréÍiegébe]r a l l i is i j\1id:1ro]i t3rri iL1l i lrg .1sszehasol]lír1miót::
bázjs éi'j ir.],:Lio ]iLio]' meit

. az alk*Imazoir érrékelési ehek. eljrirások.

. : l7 eszt52ö(. fJ|lás)k n. ::5.téj. '

. 3 ióbb be]}'en szerepehithető adrlok szánlba\.éleléllek helve

nem .;illozott az év tblJ.amán ir bázis éli nréries elkészité5e során követetl módszeÍhez
r,iszon];itrrr. ig'v tBrllllriiag azooos adaiokat tana]g]az a mérLeg minclkét időszakára
!Oneli(OZlr::n.

.4. va]ós vag].oni, pénzü$i éJ jövedelmi helJ-zet al.rkulásának értélie|ése

A Kji \:!.) i !3s\(rni oeIr7i.L!r\ i e( i öte. ielmi irelr 'zerélel i érre1'eiésél]ez vizssálni
szűkséges 3z eszkljzűk és tbn.ás!'k úl]L.rr:il:]'ii. i:sszerétel:i'

A2 EszKÖzÓK áitouál1ánal és beis'l ar ín}e.inirli ví1iozása

}Iér.leg
sot

2007.12.-31.
}Ieglrevezés

2008.12.31. Eltérés Index
eF t vo eF t Y"  eFt %

0 0.0 u.0
1l. ]TáIcYi eszközök 1l  779.  ?1.3 10 440I i3 . : r  I  -2 . i39 31.7
1 - Bet.ektetRtt oii' Eszkiizók

BEFÉKTETETT EsZ. !2 i i-9 2].8 10 ]J0 1s..l
Készlctek

-t.-3i9 81.7
+7] 0.9 1 9ó i l . l  -  1 .1s9  + i  i . , i

]I' Kt."'eteLések .]1 jL)1 'Ál.i ]] 067 !9.5 .]0.-|',].l l i . L
IlI Er:ékpuurr.rrk
iv ]Pé|zeszkiizök 6 Sí]] i3.] .lj:33 j3.1 -]6..l]c -l33.]

B :FoRGóEszKözÓK .]8 776 75.2 ]6 261 31,3 +7.]85 119,.3
c .\I\TIV IDOB' ELHAT. 13 0'0 l99 0'3l +18ó
. .tt-so. [517-psp1.- 51 568 100.0 56 900 100,0 +5.-]32I 1|0.3
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A FoRRiSoK énékéiek és belsö aÉnr.aillak lálrozása

Mérleg
Sor }Íegnevezés

D.I.
N.

i Jeslzett úke
Eredménl1ani]ék

v[. l llériee szelirlri erec1métrv
i s.{JÁT TÓKE

2007.12.-31. 2008.12.31.EItélés ]nder

eF t
i 000

eFr  % ,^eF t
-1 000

-r1 170 _]]ó  lUú.3
l . l7 l t , -.173

31106 66,1 .r3 l,'íU +7lJ i 102.1
LTART.\LEK 0,7

!  t .1. i HáÜasolLllt köÍelezens.
.

m.
Hosszú iei. kölelezelis'
Rövid leiáI'klitelezelts.

iKoTELEZETTSEGEK 1ó 805 32
16 805 31.61 l l  5 l l  37 .9  '17- \ j i l 3 . l  i

t1 5.1:  37,9 l +.1 737. 128
] P.{SSZIV IDOB.ELH.tr-+)DZIY rUUlJ.ELt l .  11-l  O.2 +l lJ l11_j 0,2 +113

l26.sor iFORRiSOK ÖSSZESEIi 51 568 100,0 56900 100,0 +s_132 110,3;

A táblázatok adataiból ElegállaDí^ihaló. ho.5.:

. i.rz eszkijzŐk és ibüások á]lonán].a 5 3.3? e Ft..alnó!t.
- cz .sz|i lzj:L'). l i t l} ]q.]Ú'..r lár: i:. esz|izö] 'be' 31..:ol '"

tbrgóeszközi ikben testesi i l  nle!] ]Ú08'12.3l-én:
. a tbl.úslrk íilomá&)ában ól.79lóa)s a sajá! L\|e lészeledése:
. d 1brgóesziilizók iilonán}a 1.+6 !61 eFt) neghaio'djLr a k.iielezelrségek

iisszegé! (:1 j. l] eFl) '

A valós Y;rg)-o!i, pénziig}i és jö\edelmi hel)zet alakulását tiikröző
mutatószíuroki

_ a.lAtlrk ?ó.b!4

1.  T

}Ieg!evezés
a bázishoz

IDde.Í

73.31S. ieszközök
]' lorsólszki izöknrál1 75.1 31. i i0s . t
'1' Tökegliáionság 6ó.7. 6i.7: 9].5

i]. !. Tókelijtcilsá3i nlu!..i,i
'l. Fouások irráltva

l- i 9.6 iu9.1
6I . - l l :5_6

). Lr(\ lLllliti 130.7 t i . t .7 93.1
] 6. Bevéiela|in!.oj jó\..cein:iezőseg t'.) 6. i q:_ .1

7. Eszközarál'!vos iö.' ece lnleztisé i 6 ,6 .
3' vr,]\ onJi.in\.o5 jö.,.edellIezLi5é..'I t"{.9

l i . i l . l  ! . ó
l s .0

.{ ''ag!oni. ]]éi.iig} i és j.iledehii !el}zei xlük'Jllisá! r':jio.óz.i uriiószíBok L.ázishoz
r.isztln}'itoir r.ált..lzaisiit éÍ!ékeh.. meg!il laf itliiitti. hog}

.sckl:ei! a !álg,ri eszközlJk és niiti r l.olgóesz](özijk léjzesedés9:
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. romlo!! 3 !ókée]lálortság. csökkent a s..jir róke L\sszes fon.ásou be1iili

!észésedése. az ö[fina1Nzirozás llénékét tl"itr.özó lőkegllároltsáci nutaró
érréke jelzi. hoc} 'r ké\7letek é5 a betlkteleÍ eszkiizi)l i te|jes egészér sajál
röke 1.inanszilozza:

- l.'ór! a kötelezetÍségek sa.r:ár tőkéhez 1iszon}-iton háni.ada:
. a Í.izetőképességet jelző llkvic{itási mutaró : i.l.7o,i'.os énéke kife1'ezi. hogy_

sz e.v1.éven belül pénzzé r-.hctő eszközók éItéke jelcntósen meglÉ]adja a
tjzeiési kötelezenségek összegét ]008' december 31.én

. a fajlagos jövedel.íezöségi mutatók éfiékei a Kfr tevékerységének
eredmén} es5égér tiikrözik.

A Hudák Krjzmií Kft. ]008. é1i vaeloni. pénzttg'l.ti és jöve.]elmi helyzeté.ol
megállapilLaló. hog!. az stabi!. A l l éves llr':lködés során 'ielentös tilhalmozás törté[t
és osztalékt.izetésre is sol kerü]t. Adó.. jírulék. és eg}éb betjzetesi kőlelezetlsé.1]é4ek
maradéktalanlLi eiegel rett a2 é\ Íbly4m!ílr 4 Ka.

Néhány liiegészítő inlbrmáció a Ktt. 2008. évi mérlegéhezl

A tá'Ej eszközÖk éItékét nÖveló iilÍiítás llem volt 2008-ban.

A Kft.nél ]008. évben nern került sol rá.T!:vi eszköz éíékcsökkenési leínísárra}i
E]egváltoztatáJíIa'
A válialkozásrrak közvetlenül a köm!.ezet véc1elnét szolgriló tárg)i eszkőzei
runcsellek.
.{ tevékenység jellegéből adódóa:r keietkezik veszél;-es hlllladék. amit szabál}-szeluen
kezel a kije1t\1! tilolóhel}.Ie tönénó szállÍlással a Kti.
A vállalkozÁsnak köm)"ezetvécie]nri gard[ciális ki]re]ezettsége sem az elózó. sem a
tárg]-évben nem Voli'
okozott körn'l.ezeri káI. iliene körl}-ezeF édell körelezettség. anrel-' a mérlevben
nem jelenlk meg. nircs.

céhaÉa'lék képzésé|e az n]ábbi jogcillen kÉriill soI:
Garanciá!is kötelezeitségeke

Aktív időbeli elh1]táIoláskéut keni]t beá]lításÉ a üé|1esben
r q ' n a r k r !  ; ' 2 1  n ' i z i n r i ' > ! ? . i l

Bizto5ítótól kapot! káÍéríté5
Ec!'éb szolsáitaiás

l l 5  e  F i

l l l  eF r
7.1 e Ft
l. l e Fr

tsszesenr

P'sszfi it|őbeli elhatároláskéo! iel.:ii! L,e.'l]ii3sil a i]iélle{beli

NILLnkáltt.trót te1l]e]Ú iíppéúZ

A Hudáli Kn'-nél lekijtött tartalék oincs o!il.' á!lon! a.

199 e Ft.

l 1 - l  e  F t .



I 1 44 t,
5 évnél hosszabb flltamidejú körejeze ség lincs a mérlegben kimutatotr
ÁUrg ' cZc t t 5 c ! cÁ  NUZ9( .

\enl tbldu! eiö ol}o$ l.Örelezettjég se!r. oEie])'néi a lisszaiizelelrdó összeg nag''.obb a
kap!'ti összegnél'

3.) .{z ERED}!É\YKIMt'iTATÁsHoz K{PcsoLTDó KIEGÉszÍTÉsEK

Áz értékelési elvek. eljáÍások. min(isítési kritéfiuÍEok azo[ossága alapjáo az
eredméry.kímfiarás két időszakának adatai összehasonlírbaróak. azok @rtalmílag
azonosát'

Az credBén''kirlutotás adataibóI megállapítható. hogv a Kf!. a 2008' évet 13.354 e Fl
adózás előtti n].eleséggel zána' mel'l.ból az tlzemi (üzleli) revéken!.ség eredmén'le
I:475 e Ft [yeleség. ezt midosílja a péuüg-vi múvelerek 88.l e Ft'os n-r'eresége,

valarnint a Éndkí\üli eredmén}- 5 e Ft Óssz.gti veszteségc.
rfusasági és killön adó fizetési kötelezeÍség 2 6.{0 e Ft.
.4.z Í{dózott ercdméq!.ből 10 000 e Ft osztalékkénl kedil kit.izetésre. 5 7l'| e Ft mérleg
szedtrri eledmén-"'ké[t kinrutatva Í.elhalüozási. i]llanszírczási célt szolgál.

A !i-i. revekenysége során kzáróli9 belÍüldi énekesirést régzen'

A kökségek részletizé5i kö ltsélmcmck 5z.nn!|

i

I

i\Íegnevezés
eFt

;NIegoszlás
v.

2008. év ] Megoszlás
eFl yr

ietl
i6 860 - : i .6  . t7  619,

larás
tá5 értéke

16 908 n.7 l l0 315
1 811 1.6  227) , , 1.2

] Eladotl áItúi beszerzési értéke 3 609
. Közvetitett 5zo tás köl

I. .{NYAGJELL. RAFORD. 89 189 81,2 t  !60796

Személvi ielleeú e r 685

0.0
0.0

87'ó
|Bérköltség : l0 .l53 9-j l l 838 6.5

1.0 0.9 l
Bériánt|ékok 3.4

' II. SZEM. JELL. R{FORD: I !6921. 15,J 79 682 10,8
4.9  i  6  159

s i  371J -r,J 2 991: I I I .ER CSOKK. LE
KOLTSEGEK OSSZESEN r09 8!s l00.0 r83.Íó9

ReEdkivüti ber ételkéEt llem lier:iit összes eLszámolás$.

ReDdkí! uli Iáfordítás 5 e Ft e.]o!: ú:no.2alás.

100.0
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1.) T,{.JÉKoZTATó KIEGÉszÍTÉsEK

A HLrdá.lc Kir. 2008. é!i száEtviteli üi&-ény szeri i adóz.ís eltjtti eredr!éBye
n'vereség volt. A tfusasági adóalap meghetfuozásához tjgy-.lembe veeudő
téByezők a következők voltakl

i száloviteli tön'énv szedfii adózfuelőni eÍedmén lJ 35..1
= .4.z adótöI!.én.v szerint figl.elembe Vett|
énékcsökkenési leí!ás összege és oz eszközök ]
k11.ezeté5.kor a számítoll nvilváffaÍási énék
= lDarúzési adó
= céltaÍtalék &loldás

13 354 eFt
módosító

e Fr-ban

2 016

t 079

Adóa|apot .{dóalapot
növelő ] csöl.liedtő

=Á.sz imv i te l i t ö r ! 'én ,va1ap já I  t
énékcsökkeüési LeíIás. illewe a ny"ilvártanísbó] vaió
hivezetéskor ráfordítiisként elszómolt öss

iuttaüás
=Bí más AÍt. szerinti

Módositó tételek összesenI

.q' táNesígor jj4 e Ft LtilöB;ldó lizerési kötelezenség terheii.

2 991

200
3 196, i  _183

5 l

13 161Adó
2 106
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A Hudák Kli' :|]Ü8' j!'i teljesitméry.ét az a|ábbl élőmunka.rálbrdításs3l \-.llisriotra
meg:

AlIománvcsoport l Á r l . s t a t ;@
létszá[I iiő) Í.F0 kilizetések (eI'

Fizikai fogialkozásirak s.3 l0 n98 ':.|
' s ze l l em l  Íoc l3 l l i o7 . su3\  1 .0  ]5 l :  ö : ;
l.{llományon kílii1iek . 2)3 13.l
osszesen 9 .3  11s '13  l  ó85

Az üglTeze|ő részére a !'áil,tlkczás 2:8 e Ft díj kjÍizerését eszköz.iltr.
.A' :008' .ri kön}l \ izsgiht Jij.r: !jo c Fi

A Hltdik Közrni! Kfi. eg1szerilsílet éves beszánolóját Hlldák Ferenc iig!.,'ezeló
(Békéscsaba. Rákóczi urca 3.l' 1.) köteles aláínri'

A kiegészilo lnéiléli]et összeállíiÁsánál szempo[t volt- irogy az ol}an il]l.c|.11ációt]iá]
egészítse ki a mér]eg és az eredményki!,lrula!á5 adaoir. hoei' ezáltal mirré} teljesebb
könien legyen megismerhetii a Hudák Közmií Epítuiipari. Kereskedelmi és szolsá]i.1ró
Kft. gazdálkodása. valós rag1'oni. pénzüeyi helyzete.

Békéscsab3. ]0(]9'0j'3 i.
ElDÁxí(J6Í{' icr

5600 B.t$.saba' sl'bl De,só u' 5ó'
(1.1
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Fíiggetlen Könywizsgálói Jelentés

AIIL,D?k KlzÚIÚ Épi|őipan, K.r.sk..!elni a suElilla/d rvl' TulajdonosajDak|

E|9ézedeín a HUDÁK IÍözMtj ÉPhaPaii, Kevskedelni és szotgáto,ó KÍ. Govábbiakbán: 
..a T]í$aság'' mellékcll

2008' évi e5/'zeíú!iten év€s b.sz-ámolójának u kön}avüsgáraót' am.ly cgysz..úsitm év.s b.számoló a 2008, d(embcr
3l.i fo.dulóÍeró clké*íten mérlegból mclyb.n az 6zktztk és foÍná.lok.9/eó végössz.gc 56'9ín E F! a mérl.8
sz.Íinti €Íedm.ny 7l4 E Ft nycr.ség.' e ez.n idóponra véezödó ére vonatkozó eredménykimutatí'ból és a saárnvit.|i
politikÁ begh áro2ó el€meil és az egyéb magyarázó negjcgyzésckel taltalmazó kjegészitó Ín€llékletból á|l'

Az casz.úsítctt év.s b.számolónak a sámvi'eli tÖÍvénybcn foglal'ak és a lvlag}alouzá.son elfogádott átalá'os
dnvit.li e|}tk szc.int töÍténó clkésáIese és lájós bcnutálása u ügyvcz.tés f.l.|óis€gc. Ez a f.|c|óiíg magában
bg|a|ja az akáÍ csa]ásb|' akár hibábol eedö' l.n!€g€s hibás á]litásoktól ncntes év.s bes2ámo|ó elkészítése és va]ós
bcmutaiisa gcmpontjából releváns belsó cllcnó.zés kialakitísát' b.vez.tésé! fcnnbn'sá( mcgfel.ló számvneli Politika
kjváa!Íísát és alkalmazását, valamiít u adoB köriilnények kÓzTs ésszerú szfunvit€li becs|ésck€t'

A kónywizsgáló f.lclósglg€ 'z c$/se.üs|tctt év6 b€szímoló rcléÍÉnyclsc az .lv€zcn könywizsgálal alaPján' A
ú2s8ált .glsz.rüsiteB éves b6ámoló a soÍon kóvelk.zó éves tagg}tléen tólténó jóváha$/ás céljábó| készült'
Am.nnyib€n a taggúlés.n hozon dóntésck baiíssál |esz'ek áz elkeszij[ .8ysz€úsilctt évcs b€szímolóra ákkol új
tönywizsgáIói jclcnlés k.íszül' cz.n jelenn:s b.voná:ával'

A Tá6aság 2oo7. évi ..qyszerüs Ítctt éves bcsámolóját a BÉKÉS.AUDÍT Knnevében Kó.ódiFerencn. ktnylvizlgáló
vi,s!'tá"me|ycthitclcsírózá.adékkal láton.|.

A tönywi^gá|ato| a magya. N€mzeti Kl'n}ryvizsgaati sta'dlrdok és a ktnywi^gálaÚa vonaüozó - Magaro6zágon
.Ívény€s - tó ény.k és egyébjogszbáIyok alapján hajlottam v.Ee, A íend.k mégköv.t €lik. hogy negf€Ieljek bizonyos
.tikái köveElm.nyckne( va]amint hogy a kónravizsgó]at teívezése és elvégzése évén €l€g€ndó és megfele|ó
bizoqviÉkol sel.,2ck arról, hogy az eg''szcrúsíl'.tt éves beszámoló n.m tarta|maz |ényeg.s hibís állitísolGt.

Áz.|végz.n kön).Wi5gálat magában foghha o|ya' eÜ]án'sok vé€jehaÍis4 alnclyek céÜ! könPvizsgá]ati bianyiÉkot
sz.Ílzli az egysrc!üített évcs bcszámo]óban sz.rcpló Tssz.g.kól és kózzétételckóI' A kiválaszloti eljáJálok, beleénve
az .gyszetÍsít.tt éves beszámoló akí cselásból' a.k]áJ tévcdés.kból ercdó' lénye8.s hibás állíiÁai kockázatanak
f.lÍÉÉ!.it, a kön}avizsgíó mcgítélésétól nig8'ek. A' egyszc.jsiretÍ évcs bcszámolóhoz kapcsolódóan a kónywizsgáló
kockázadelm.n"isének Í.m céÜa. hoey a váualkozís belsó e||enóftesének hatékonyságfua vo'alkozóán véleméní

A krnywizsgálat mgóba! fog|alta bvábbá az alkalma2oB számvil€li aIáP.Ivek és az üg'ryezetés |ényegesebb
hcalés.ineh valamint d egyszcrÍlsit.tt éves beszámoló b.muEtlininrk é'rékcléséL lvle8gyözódésem. ho$/ a me$zer2ctl
tonyw.zsrá|ati bizonyiték .t.gcndó e5 m€gfeleló alapot nyljt a kön}ryvizsgá]ói 2áEdék (vélcmény) megadásánoz

zóÍ!d.k'lvé|.métry

A kön'avizsgálat so!án a HUDÁK KÖZNÍÚ Épíóipa'i, K.rcsk€delÍni és szo|gá]tató Kfr. 2oo8' évi egyszÜüsfuen éves
b.sá'nolójá! annak |észe't és É|.I.i! uok ttnn,€Iési és bjzonylati alálláhasÍfual e érvény.s n€roeti ktn}avi^gálati
í&dá.dotbe fogláltak szeínt f€lúlvizsgilom' és .Mek aleján el.eendó és mégfeleló bizonyosságot szcr€aeÚ aíÍol'
lbly az e5/s2..üsitett des bcszámolór a szímviteli torényb.n fogla]ral é5 a Mas)/alolszágoí elfogadon ált.láno'
dnvireli elvek szoint készílenék el' vélcményem sz.rint az ee].szeíúsitcn éve' bes,árnoló a HUDAK Kozivlu
EpÍt6ipaÍi, Kctcskede|mi és s,olgá|t^tó Kn' 2008' december ]l.éí f.nnáuó va.qyoni' pénzug)'i ésjövede|mi he|yz€té'tl
mcgbbató é5 va|ós képet ad'

B.késcsaba 2009' ápÍilis l0'

ffi;18,1*ltfffilf fl
. Aooszáín' l286?9bB 3 oaó€n'Gz': 5J200] 18.1 ln57rr^

ram nyrtv sz ooeúi-'

/r"'Lc'<'

&1|,..aő
Rtké'-Aldit KÍl
Nr.sz:002015.

'i'o,1cc 'r^

b ej e 91 ie I l k ö n yv v i z, 8 li I ó
lag,. ig.sz:0028Ió.
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Teljességi nyilatkozat

Ügrfél neve: Iludák Közmű Építóipari, Kereskedelmi Kft.
Címe: 5600 Békéscsaba' Szabó Dezsö u. 56.

A társaság üg}'vezetése felelős azért, hogy az éves beszámoló a 2000'évi c. számviteli
törvénynek Ínegfelelóen nyilvántartott adatokból kerüit összeálításra, továbbá a kön}.velésért
az éves pénzügyi besziímolónak, a számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért,
valamint azért, hogy az éves beszrimoló megbíáató képet ad a cég nettó eszközeilól, valamint
pénztigyi helyzetéről híi és valós képet mutat-
Kijel€ntjirk, hogy a könywizsgáathoz szolgáltatott adatok, információk legiobb tudtisunk
szenlt:

. a tényleges helyzet megáIlapításához sztikséges bizonylatokat, adatokat, bformációkat
telj eskörilen tartalmazza, és

- a vonatkozó magyarjogszabáyi elöfurísok szerint kerültek összeállítrisra, valós
tartaloomal.

Kijelentjiik továbbá, hogy nincsenek a köny"velésben színlelt ügyletek és szerződések,
nem ütkolturrk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.
Kijelentjiik, hogy nem történt szándékos mulasáás a cégvezetés, illewe azon dolgozók
részéről akik meghatározó szerepet töltenek be az üg,'Vitellszár4viteli folyamatok
Íendszerében. A hatóságok részéÍől nem történt jelzés a pénzügyi jelentések
biányosságaira, nem egyezöségére vonatkozóan. Nincs olyan teMink, vagy szhdékulk'
amelyet nem hozfulk a kön}.wizsgaat fudomáslÍa, amely lényegesen befolyásolná
eszközeirk és forrrásairrk besorolását, vagy könyv szerinti éÍtékét.
A mérleg fordulónapja utlíni időszakban nem töítént olyan esemény, amely a pénzügyi
kimutatások tekintetében kiigazítist igényelne.
Nem töÍtént olyan törvéDyszegés vagy szabályséÍés, melynek hatása a módosított 2000.
c. számviteli tÓrvény előírásaivai összhangban készült pénzügyi jelentésekben
mutatkoáatna.
Kijelentjük, hogy a kön1vvizsgálat befejezéséig nincs fuggóben, vagy folyamatban levő,
vagy lezÍt' ismeítté vált per, vagyjelentős összegű kártérítési igény.

Békéscsaba, 2009. április l0'
P.'.;DÁ|. LÜzMÜ'.$T.
- j ll}rr!e/s!.üd !gi!-]]j
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KEl,l Bank ZRt,

Békéscsaba 260 Lakossági f ók
5600 Békéscsaba' szent István tér 5'
te|eíon: (06 66) 529 326, (06 30) 765 0326
Íax (06 66) 52s 355
ÍúÍwkhb.hu. !!!i b1o!hLi!

HuDÁK KözMÚ KFT.

BÉKÉscsABA

Bankinformáció

Ezúton igazo|juk' hogy a Hudák Közmű Épitóipari' Kereskede|mi és szo|gáltató Kft.
Észére (adószám: ,|,|059709.2-04, székhely: 5600 Békéscsaba, szabó D. u. 56.)
1997. december 17-e da 10402609-26051549-00000000 számon pénáorga|mi
bankszám|át vezetÜnk.

Tudomásunk szerint a cég fizetési kÖte|ezettségeinek rendben e|eget tesz'
Bankszám|áján az elmú|t 12 hónapban' |ejárt tartozása nem á||t fenn, il|etve az
e|mú|t 12 hónapban sorbaná||ó tétele nem volt'
Bankszámláján a pénzforga|om rendszeres.

Tudomásunk szerint a ég e||en csód- i||etó|eg fe|számo|ási eljárás nincs
Ío|yamatban.

Jelen bankinformációt Ügyfelünk kérésére kettó eredeti pé|dányban, pá|yázat
benyÜtásához bocsátottuk ki'

Ezen információ kibocsátásáVaI kapcso|atosan Bankunkat semmi|yen köte|ezettség
nem terheli.

Békéscsaba, 2010. június 02.

Bi]rsánné Fodor Marianna

" *@Q*)
cédelyzék.záfu] cq 01'10-041043 Ny |vánbnó: FóváÍ6iBiÍóság' min| céqbíó8ág



Táíov: Bo|csrde fe|Úílása kapachásánák bóvltése' akadÉ|ymeÍtéEl!éeo Kétégyházán" épÍród b€.uházás
N|Vts|€/eseE'nd||o egysz6'u ktzbeszéÉós| é|ié'ás aiá.]3tié|ele

AJÁNLATTEVÓ REFERENclALIsTÁJA

A]ulÍrott, Kiss sándor, mint ajánlattevő nyi|atkozattété|re jogosult képvise|óje tárgyi ktzbeszerzési e|já|ásban nyi|atkozom. hogy az e|óző 3 éV |egjelentósebb
épü|et ép|tési' fe|újÍtási' koÍszerÜsitési munká. az a|ábbiak:

teljesí tárgya'

0D

sarkadi Epítóipari Közös Kft'
cÍmei
5720 Sarkad. Ossv u. 2.

A
teljesités

ideje

A tés tárava, IeÍrása
Az

ellenszolgáltatás
összege Ft.ban

(neftó)

A szenődést kiitő
másik fél neve, címe

2006.08.03.-
2047.a9.12.

szegha|om Városi Ftldhivata| fe|újÍtási munkái 40.943.936 Ft. Endrényi és Társa Kft'
Békéscsaba, Gutenbérg u 5'

2008.09.18.-
2008.12.20

Központi lóistá||ó épületének statikai megerósitése. tetőszerkezetjavÍtása'
homIokzatfelújttás

39.600.000 Ft. Endrényi és Társa Kft'
Békéscsaba, Gutenbe.g u' 5.

Ke|t] sarkad 2010' június 4' ffiir Yl ,",1",,
A 

|ÍI ! 4.l.:i.:l.!{';1.2.''. '.]..:l o.1



ós Trína Kft 4hq 5ó00 Bék€scsaba' Gutenberg u. 5.
íóBDÉ804 e-mail:

Épitóipari Közös Kft.
Sarkad
!.2.

: Referencie igazolás

:.Ea!Úon igazolom, hogy a sarkadi Epít,őipari Kózös Kft' Alvállalkozónkkénl dolgozott a
Szrghalom volt Királyi Adóhivatal épül€tének, /városi Földhivatav Szeghalom Nagy
Mik|ós u. 4. sz felújÍtási nunkáinál.

Azalvállalkozói szerzódés adatai:

Ellenszolgáltatás összege (nettó):

Telesítes ideje:

Teuesítés hely€:

Refelenciát adó személy neve:
Tel :

40.943.936 Ft

2006. aüg. 03.-2007. $zept.l2.

5620 Szeghalom' Nasr Mik|ós u. 4.

Endrényi Imre ü5'vezető
o6BV%84-240

A sa*adi Epítóipari Közös Kft. dolgozoi a munkahelyen korrekten, fegyelmezeíen.. a 1űz és
balesetvédelmi előíiísok maradéktalan betartása mell9tt. végeáék munkájukat.
A teljesítés a hat.iridők betartrísával' az előirrásoknak és a szerződésnek megfelelóen.
kifogástalan minőségben késált.

Endlényi éB Tár6a KFT.
560o Békéscsaba

Békéscsaba' 2010. június 01. o""'T"'Ptpd;uuS;*Y
ylós>{r)o6o??32'241i
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i és Társa Kft' 5600 Békéscsaba, Gutenberg u. 5.
66/326-804 e-Írrail: endÉnviaplobonet.lru

i EpitóipaÍi Közös Kft.
Sarkad
L2.

Referencia igazolás

igazolom, hogy a Sarkadi Építóipari Közós Kft. Alvá||alkozónkként dolgozott a
qs.esi Allami Ménes Kft. ''Kózponti lóistálló műemlék épületének statikai

legorósítése, tetószerkEzet javítása' homlokzatfe|újítás'' elnevezésí beruházás
kivitelezési munkáinál'

Ellenszolgtíltatás összege:

TeÜ€sítés ideje:

T€Üesítés helye:

Békéscsaba' 2010. junius 0l.

Dettó: 39.600.000 HÜF

2008. szeptember 18.-2008 december 20.

5820 Mezőheryes 729. hrsz'

EndrélYi-é€ IáIsa KFT
. )ouo Bekéscsabá

RefeÍenciát igazoló személy neve; Endrenyi Imre üs,aezető
Tel,: 06/30/9384-240

A sarkadi Építőipad Közös Kft. dolgozói a munkahelyen korrekten' fegyelmezenen.-a tűz és
balesetvédelmi előí.ások maradékta,]an betanása mellett. végeáék munkájukat'
A teljesítés a haLfuidők betartásával' az előíiísoknak és a szerződésnek megfelelően.
kifogástalan minőségben készÍilt.

"'".W'ffi7
ry9rfie/gfvezeti:
Ényi és,Társa Kf,.



l(épzetbégének ismeÉetése:
Gyakor|ati idó:

ismertetése:
Gyakor|ati idó:

Fe|elös m{tszaki vezetó:

Név:
l(épzettségének ismertetése:
Gyakor|ati idó|

Éoftésvezetö:

Név:
Képzettségének ismertotése:
GyakoÍ|ati idó:

sa*ad' 2010' június 4'

151

Nagy Lajos
KömÍives mester

Kiss Sándor
ÚtépÍtő technikus
26 óv

Mohári Mihá|y
épÍtómémtk, k|inikaí vakmémtk
32 év

Kiss sándor
Útépítő technikus
26 éu

NYILATKOZAT

A Kbt. 67. s (2) bgkezdé€ c) pontia a|aplán
n szakemberek, illetve Vezetők megngvezése' aklk az épÍtési beíuházás te|jesÍtéséért fe|e|ósek

'Böl€ódé b|újítá!a' k.pao.tásán6k bóv'tés6' akadálynÉn!8íÁé Két€gyná:án. épí!ási b€ruh&á3
kivb|o'éééG lndiDü ewzeÍll ktEb€€zorzá€i

Kiss sándor, mint aján|attevó nyi|atkozattételÍe jogosu|t képviselóje tárgyi
ny||atkozom, hogy az álta|am képviselt vá|h|koás vezetó tisáségvise|óje

ázás te|jesítéséért fele|ós szakember megnevezé8e.

kózbeszerzési
és az épltési

ffiffi,tl*
cégszeÍ' a|áÍÉs



NEV:

CIMr

.SZEMELYI ADATOK:

Á5L
SZAKMAI ÖNÉr,nrne.lz

KISS sÁNDoR

5700, GYULA, ECSEDI UTCA 38/1

sZÜLETÉsI DATUM:l965. 05. 30
szÜLETÉsIHELY: GYULA

l979-1983 BÉKÉscSABA
Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola, vizépítési szak

KÉPEsÍTETT vÍZÉPÍTó És TERÜLETI vÍzc ezo arrolo

1983.1987 KovIzIG, Gyula, mun]Gvezető
]992. novemberétöl Epítőipari Közös Kft salkad
alkalmazásában építésvezető

.Gyula Gótikus Várkastély rekonstrukciója

.Pándy Kálmán Kórház G1ula'.
sugá1eÍápiás centÍum II' ütem

.Mag1 etó Re[ormárus AIraIános Iskola építése,G}ula

xÉpzltrsÉc:

GYAKORLAT:

REFERENCIA MIJNKÁ:

Sarkad,20 l0 .06 .01

k..ll"-E;
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AJÁNLATTEVó NY|LATKoZATA

a bevonni kívánt fele|ós műszaki vezetó szemé|Vrő|

Alutílott Kiss sándol, mint a salkadi Epitőipari Közös Kft. (székhely: 5720 Sarkad' ossy u.

2.) ügyvezettl.je nyilatkozom' hogy a ,,Bölcsód€ f€lújítísa, kapacitásának bóvítése'

a}rdáIymentesitése Kéteglházán'' elnevezésii munka megvalósítása soríin a következő ,'A''
kategóÍiájú felelős mríszaki vezetót kívánjú bevonni a kivitelezés teljesítésébe:

Név: Mohtiti Mihíly Péter építőmémök

Címe: 5700 Gyula, Temesvári u.31'

Nyilvántartási szám: FMv-ÉpiiletekA-04-196/2011

Nyelt€sségÍink esetén a szakember rendelkezésre rill' közremÍiködik a teljesítésben, és az

áJtalam képviselt Sarkadi Építőipari Közös Kft..vel megbízási jogviszoDÍ létesít.

Békéscsab4 20l0. június 04.

aARtJ DI É-PÍTőIPAfl
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Felelős Műszaki Yezető
rendelkezésre állási-'valamint a teljesítésben való

közreműködésről szóló kötelezettségvállaló nyilatkozata

AlulíIott Mohári Mihály Péter (5700 c}ula" Temesvári u. 3l.) építészÍnémök FMv-

Épttletek A-04-196/2011 nyilvántaúási szímú Fel€lós Műsz2ki Vezető nyilatkozom' hogy a

'Bölcsóde fe|újítása' kapacitásának bővítése' .krdál'mentesít€se Kéteryházán.

elnevezésú közbeszerzési eljárásban az ajiáolattevó nyertessége esetén rendelkezésre álok' az

Építész Felelós Múszaki vezetói feladatokat elvállalom, a teljesítésbeD közÍomüködöm.

A jelzett idószakbart nincs más olyan kötelez€ttségem, aÍItely a szerződés teljesítésében való

munkavégzésemet blírÍnilyen szempontból akadá,lyozná.

Békéscsaba, 20l0. jrlnius 04.

3@-\ _ - _ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mohárí Mihály Péter



l - , ^

SZAKMAI ONELETRAJZ

Név: Moh{ári Mihály PéteI
szúletési hely' idó: Dett3' l95l.06.23
Círn: 5700 Gyule" Temesvári utca 3l sz
Telefon: otthon 66/ 465 468 : mobil 06 30 2065316

Felsőfokú tanulmányaim befejezése uL4n Temesváron a Megyei Mezőgaz<lasági
Gépesítési TrÓsá benúrízási főoszt{úyán dolgoaan terti{eti létesítmény felelősként.
Feladatom a megyében létesítendő gépjaútó ipari műhelyek megvalósítísának
lebonyolítása volt a terveztetéstől a hasanálatbavételig.
1984.ben Gyulára, a Megyei Kórházba keriidtem a Műszaki osáál}Ta ahol építész
részlegvezetőként dolgoáam. Itteni feladatom az épiiietek építészeti, gépészeti
kaÍbantartása felújítása volt' Ezen kívii{ a nagy beruházások lebonyolítísrínál a kórház
érdekeinek érvényesítésében vettem Íésá'
l989-ben a Gyulai Húskombinát Beruházási főosaályán dolgoztam létesítmény
felelősként. Ebben az időszakban épiilt a húskombinát hűtóhtiaa, ahol az épitészeti
részek lebonyolítása volt a feladatom.
l99l -ben a hűtőháE építésének befejezése után üsszakeriiltem a Megyei Kórhiíz
Műszaki osaályára beruházási előadóként'
l992-ben kineveaek a Műszaki osáály vezetőjének
1995-ben történt átszervezés során kineveáek az űjotman létrehozott Beruhrízási és
programfejlesztési os^é,|y vezeÍőjérck. Ekkor kezdődtek a nagy beru}riízások' mint a
fíitési rekonstrukció, a Belgyógyászati épiilet bőűtése, a Központi orvosi ellátó épület,
űj Fertóző és diszlokációs pavilon, Neuro. Pszichiátriai épület rekonstrukció stb.
200l-ben a nagy beruhrázások befejezésével, egy rijabb átszervezéssel a Műszaki
beruházási osaályon osáályvezető helyettesi feladatokat látok el és továbbn a
beruhiízás vezetóje vagyok.
2007. decembel 01'-től a Műszaki berúázási osaály osztályvezetője vagyok.
végz€ttségek:

- l978 Temesvíri Míiszaki Egyetem _ Polgári, ipari és mezőgazdasági
építőmémök

. 1995 Haynal Imre Egészségtudomálryi Egyeteq Budapest - Klinikai
szakmémök

Egyéb képzés és tevékenység:
- 200l- Müszaki e|lenciri szaküzsga
- 1987. építész magánteTvezó - Epítész Kamarai névjegyzék E 3.04.0092
- |988- fe|elös müszaki veze|ő Fmv-E-A- 04. |9ó
. szrímítógépesfelhasználóiismeretek
- B kategóriás jogosítvány
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Ny€Msmeret:
. romrán felsőfolru
. németkommunikációképes

Munkrhelyek/ beosztás:
. 2007 Prándy Kálmán Kórfuáz osztrílyvezető
. 200l.2007 Pándy Kálmán Meryei Kórház- osztályvezető hdettes, beruház{si

ftsdegvezrtö
- 1995- 200l Pándy K' Meryei K&lúz. Beruházási és progmmfejlesaési

osztÁly- osdilyvezslő
. 1992. 1995 Pándy K. Meryei Kótt'áz- Műszati osznály. osztrílyvezetó
- |99|- 1992 Pár.ty K. Meryei Kófuáz. Műszaki osztály- benúázási elöadó
- 1989. 1991 qrrlai Huskombinát. B€Íuházási főosztály- létesítmény felelős
. 19E,l- l9E9 Meryei K&ház- Műszati oszÉly- építÍszrészlegezrtő
- 1978- 1983 Megyei Mezögaz<lasági Gépesitesi Trösá- Beruházási Íóosztráüy.

teriileti létesífu ény fel€lős

f,'derenciák:
. TESZT Kft.- 5700 Gyula' Hétvezér u 8' Dr. MHós Práü' Tel.: 06-66- 464 480
- szÁMIT szövetkezet- 1025 Bp. TörókÉsz út 95/97- b Seres Péter e|nölq

Tel.: 06-30- 9485851

Gyul4 2010. junius 01.

Mohíri Mihály Péter
GWla. Temesvári u. 3l
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BÉKÉs MEGYEI KÖzIoÁzoATAst

HIVATAL

5600 Békésoaba, JózsefA' u' 2-4.
T el :661 4! l -59 4, F ax | 66 I i 4 | -52-9

849n006.
Ügdnteó: Bangóné dr. Átol zsuzsanna

Tárg. Moh!í|i Mihdl! Péter
Felclös Műszaki vezetói
Névje$/zékbs vételének
meghosszabbíuísa

IIÁTARozAT

Mohári Mihály Péter (sziiletet| Detta, l95l. 06.23', anyja neve: szoó Tcrézia Katalin) Gyula,
Temesvári utca 3l. száJn alatti |ako' FMy-Épú!etck.Á-01-I96/20t I. nyilvrántartIisi sám
alatti' 'A" kategóIiájú, Felelós Műszaki Vezetói Névjcg]zékbg vételének hat.ályát

mcgbosszabbítom.

Á névjesuékbg vétel új hatálya 2011. nrájus hó 25. napja, amely lejárta elótt kérelcmre
meghosszabbitható.

I{aüárczalom mcghozatala során - ellenérdekú ügfél hirányában - a 2004. évi cxl. törvény
72. $ (4) bekczdése alapjáÍl az indokolást es ajogorvoslatról szóló tijékoztatiist mellöztem.

Békóscsaba' 2006. májls 24.

Haározatomrol értcsül:-..D 
M"há't Mthá|y Péter (57oo oyula, Temcsvári utca 3l.)

2. Békés Meryei Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Főosztálya' Hclybcn
3. IrattáÍ

7f,' *t"o'r>..
lo., ú#'ji

Q:3"].""ó



Tárov:

l a / ' \' l \ o J

'Brbsóde ielújilása' kapacitásának bóvilése, akádálymentesítéso Kélogyházán' épí|ési b€ruházás
kivitelezé*re indÍoti elyverü kózbeszezési e|járás aján|attéte|e

NYILATKOZAT

A Kbt' 67. s (2) bekezdés e) pontje a|epián
A teljesítésben résztvevő szakemberek |étszámadatainak bemutatása

A|u|íÍott Kiss sándoÍ, mint aján|attevő nyilatkozattéteire jogosu|t képvise|óje tárgyi közbeszerzési
e|járásban nyi|atkozom' hogy az á|talam képvisé|t Vál|a|kozás, té|jésítésben Íésztvevó
szakembéÉinek létszámadatai végzettség' i|IetVé képzettség szérinti bontásban az alábbi:

t i

Beosáás
1' KőmÚves 6
2' seoédmunkás 6

Dátum 2010 június 4'

clme:
5720 Sarkad. Ossv u. 2.



Tárov:

tc  I
1 t o / l

'Bö|6ódé fe|újÍtfua' kapacttásának bóv|lés.' akadá|ymsnl€sÍtés6 Kétegyházán" éplté.| bé.uháás
kivitelezéséro indí|otl gqvszeÍi1 kózbeszé|zéli é|iárás aiánla|téta|é

NYILATKOZAT

A Kbt. 67. s (2) bok62dés b} pont a|apián
a szükséges eszköztk adatainak leírásáVa|

AiánIattévó:

clme:
sa.kadi Epitóipa]i Közös Kft. 5720 saíkad. ossv u' 2.

A|ulírott Kiss sándor, mint aján|attevó nyi|atkozattéte|re jogostJ|t képvisolője tárgyi kÖzbeszezési
e|jáÉsban nyilatkozom' hogy az á|ta|am képvise|t vál|alkozás' szerződéssze.ij te|jesítéshez
rendelkezésre á|ló munkagépek' berendezések az a|ábbiak:

sa*ad' 2010' jÚnius4'

Eszkóz' berénd€zó6' mliazak|
fe|azerc|tséo meonévezsóe

Ménnylsége MennylségI egy.égé MűszakI paÍamétore

ToPLINE csempeváqó 'l db 630 nm-es
H|TAoHI bontóka|aoács 1 db 230 V 50/60 Hz
MLD-120 betonkeverÖ 2 db 120 l-es, 0,42 KW,

0.83 m'/h
sárga állványrendszer 1.500 m- Keretes, horganyzott

komplett
álIványrendsze.

H 65 sB bontó 1 db 230 V 50/60 Hz
BetonVibrátor 1 OD 230 V 50/60 Hz
Toyota DYNA tehergépjármú 1 db onsúly: 2'800 kg

Tsszsú|y: 3'50o kg
Diése|. 2779 m"
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'Bó|csóde fé|új|tisa' kapacitásának bövnés€' akadá|ynéntB|Éss Kél€gyh&án' épÍ!á!| beruháás
klvité|62ésé'6 indított ogyszsÍú kó2b6zez&] éliáÉs aiánbüéto|é

10 % FELETT| ALVÁLLALKoZT nersnelcnt-srÁ.ln

A|án|atlovó l0 % fé|otti a|vál|a|kozóla|
neve:
Endn és TáÍsa Kft.

címeI
5600 Békéscsaba, u. 5.

A|ulirott, EndÉnyi |mre, mint a 10 7o fe|etti a|vá|la|kozó nyi|atkozattété|ro jogosult képvise|óje tárgyi közbeszezési e|járásban nyi|atkozom, hogy az e|özó 3 év
|ogje|entősébb épÍl|et épÍtési, felújÍtásj' korszer0sÍtési munkái az a|ábbiak:

Ke|t Békéscsaba, 20í0. június 4'

6)
7í\

A
teljesítés

ideje

Az épÍtési beruházás elnevezése,
j e I l emző i n e k i sm e fteté se

főbb
Az

eIIenszolgáltatás
iSsszege Ft-ban

(nettó)

A szenődést kötő
másik fél neve, címe

2007.06.0í..
2008.12.31.

[,z|et ós bemutabb.em geneÉ| kivite|ezési munkái 61.000.000 Ft. Pekádk GumiszervÍz Kfr'
Békéscsaba' Jókai u. 42.

2008.09.15.-
2008.12.20.

Kózponti istá|ló múem|éképo|etének staükai megerösltése, tetószerkezet
javÍtása, hom|o|caqavrás
(Mezóhegyes, 729' hrsz')

59.858.216 Ft. Mezöhegyesi Al|ami Ménes
Lótenyésztö és ErtékesÍtö Kfr'

5820 Meáhegyes, Kozma F. u.
30.

Ad9{É|.íáé0607732.2'04
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Pekárik Gumiszervíz Kft. 5600 Békéscsaba' Jókai út 42.

' TeVfax:520-320

EDdréDyi e3 Társr Kft.
5600 Békéscsaba, Gutenbe€ u. 5'

&!g Refercnciaigazolás

Eáton igazolom, hogy az En&énf és Társa Kft. végeáe a Békéscsrba, Jók.i u. 40.
rlatti iizlet és bemutatótercm genenál kivitclezési munkáit.

A szeízódés adatai:

Á szerződést kötő mlisikJéI megnevezése: Pekádk GumiszeMz Kft'
Kapcsolattartó megjaldléJe; Pekírik Pá _ üg),Yezető igazgató

Békéscsaba, Jókai u. 40.
oene!ál kivitelezés

Főbb műszakí mennyiségek, ad%tok: Bemutatótelem 240 m2, TéIbulkolat 40 m2, teljes
közmüellátás

szerződés összelei 6l.000'000 Ft' - ÁFA = 73.200.000 Ft.
A szerződés dittna: 2007. június 0l - _ 2008. december 3 l.
Vállalkozóstípusa: Fóvállalkoás
Megvalósítfui idői 19 hónap
BeÍiezett munlajk arfu]ya: 700 yo
'uű'zaki átadris.átvételi igazolas helyze,eiHiánypótlás nélkiili ótadással lezIírva
Cég oÁ.os részesedése a projektben: !00 %o.

Eáton nyilatkozom, hogy a teljesítés az elóínísoknak és a szerződésnek megfelelően tönénl.
a qulka kífogástalan minóségben készült. Az En<lrényi és Társa Kft. dolgozói a muokahelyen
korrekter; fegyelmezetten, a tüz-és balesewédelmi előírások maradéktalan betaÍtása mellerr
végeáék a mun}níj ukat.

Békéscsaba. 2009. november 30.
FEBÁnrK ct'ildraRvlz

xtT.

ÜgwezeÍő igazgató
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MEZóHEGYES| ÁLLAMI MÉNES
LóTENYÉsZTó-

És ÉnrÉrnsÍro xnr.
5820. MEZOHEGYES, Kozma F. u.30.

Tel: 68/56ó.590' ó8/566:5ó6
Fax:68/5ó6-59l

internetxr$$-rnamkf i .hr E.mái|:  kotacs. ianos.a]ma|nkf i  .hü
eabo. . ignosncía)nIa l ' lk f i .hU
par. istv a n ad m a nr k f l. h u

_i
.I

-!-..-

Endrényi és Társá Kft'

Békéscsaba
Gutenberg u. 5.
5600

Ezúton igazolom' hogy az Endrényi

műem|ékópületének statikai

T!!Is! ReléÍcncia igazolás

és Társa Kft. végezte a ,,Kiizponti lóistá||ó

megerősítése, tetőszerkezct fclújítása'

2008.09. 1 5. - 2008. 12..20.

homlokzatjávitás''e|nevezósű beruházás kivite|ezési munkáit' (Mezóhcgycs 729 hrsz.)

A szerzödés adatai:

. ellenszoIgáltatás összege (nettó): 59'858.2I6 |lt.

. leljesÍtés ideje:

- teljesítés helye: Mezőhegyes 729.hrsz.

Az Endrónyi és Társa Kft. dolgozói a munkahelyen konekten' íegyelmezctten - a tűz és

balesetvédelmi elóírások maradékta|an betaíása fuellett - végeáék munkájukat.

A teljesíés a határidők betaltásával, az clőírásoknak és a szerződésnek rnegfelelően,

kifogásta|an minóségben készült.

Mezőhegyes' 20l0.05.31.

L.*\.'' H:::
NrEZOiltGYE3 ALLANII NlEli!s

0TENYE5ZT0 Es.EBTthESlT0 KtÍ
5820 Mezohe,oyes Kozma F u 30

Adoszám: 132a9407 2 04
rszsz 1r lOOsi.rO 13289407-01000003



Dr. sÁNDoR JTzsf,F
A !.4.!Jtó
= 5óo| B{|dt.Ib.' PÍ. 2|E
v A!d..tty ú| '. |..o.l
T.|':.l.'3.555. T.|'/f.:: 45.|.9Ú,l

52021/II/l 2 I 2n0I 0. hitelesílésí szli,,L
TANasITVÁNy

Én, dobor Sóndor Józsefbétlscsabai kózjegző tanúsítom hogt ez a túloldalí hiteles ntlsolat
az előttem eredetikánt Íelmutqtott reÍerencia igazokissal mindenben, szó szefint megegr'ezik-
KeIt Békéscsabón, 2010. (Kettőezet-tizedik) évjúnius hó 3. (Harnadík) napjón

(-sá'--u
or|anaor n)sé1

k'özkwő



Tárov:

L \  / 1, (  bJ

'Bö|csód€ fé|Újí|ása' kapacilásának btvltése akadá|y'ÍontesÍíe* Kétogyházán,' épÍtési b.ruhá2ás
kivite|ezéséÉ inditott eqysz6.Ű krzbes.ezési s|iáÉs aján|atlé|€|€

NYILATKOZAT

A Kbt. 67. s (2) békezdés c} pontia a|apián
azon szakemberek. i|letve vezetők mégnevezése. akik az építési beÍuházás te|jesítéséért fe|e|ósek

Aián|attevó í0 % Íeletti a|vá|||akozóia:

cÍme:
Endrénvi és Társa Kft. 5600 Békéscsaba. Gutenbero u' 5'

A|u|írott Endrényi lmre, mint a 'l0 o/" íe|etti a|Vá||a|kozó nyilatkozattételÍé jogosu|t képviselóje tárgyi
közbészezési eljáíásban nyi|atkozom, hogy az á|talam képvise|t VáI|a|kozás Vezetó
tisztségvise|őjének megnevezése:

Vezetö tisztséovise|ó:

Név:
Képzettségének ismertetése:
GyakoÍlati idő:

Építésvezetó:

Név:
Képzettségének ismertetése.
GyakoÍlati idó:

Endrényi Imre
MagasépÍtó technikus
46 év

VandIik Lász|ó
Útépitő technikus
30 év

Békéscsaba, 2010' június 4' Endrényi és Társa KFT
5600 Békéscsaba

GUl€nbe'9 u'']5''Iel 66/326.o82
661326,A04

'::1..

cégszerű a|áiÉs
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ENDRÉI\-n IMRE
ügyvezető

Születési idő:
Iskolai végzettség:

Egyéb végzetlség:

Szakmai gyakorlat:

sff.-nél eltöltöü idő:

Munkaviszony kezdete:

Gvakorlati.szakeriileten eltöltött idó:

épbő|:1963-1992 Költségvetési és Ép' Ip. Üzem: építésvezető
;, 1992- Endrényi és Társa Kft.: ügyvezető, felelős müszaki vezelő

t: ''B'' kategóriájú épületek felelős műszaki vezetői feladatok elvégzésére.

ékletek:

lai végzettséget igazoló oklevél másolata
,' kategóriájú épületek felelős műszaki vezetői néYjegyzéki batározat

1945.03.04.
uq-mo es vrznueplto rccnnlKus
Magas.épíüíipari technikus
Belső auditor

építés kivitelezés
vállalatí szervezés és irányítás

14 év

1963

4 t  ev

I /2 oldal

-l/ "'tt'Z"
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Ü g yira ts zám : 1 /2448/2o0 5,
U g y i n t é z ő : J U h é s z A n i k'ó/S zn é TárqV: Endrénri lnrc

Fe|e|ős llljszaki Vezetői
Né Vje gyzé kb e véte |é ne k
f rAah^ . . , ' hh i |Á<a

I

J .  ' \ J 4 ' 9 . 2 9 . r . . r
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BEKÉs MÉGYEl KtzlGAZGATÁsl
HiVATAL

5600 Békéscsaba, Józsei A. U'21.
Tel.: 66/1,41-594, Fax 66t441-S2g

Endíényi Im.e (szÚ]etési hely: Elek, szÜletési idó: 1945' mércius 4', anyja neve:
\iadász Anne) Békéscsaba, GUttgnbeíg utca 5. szám alat' i i |akos Felelós MÚszaki
\/eze:ói NéVjegyzékbe Vétel hatályának meghosszabbftá5a káaÍi kére|mére az
a lá55 i

ha tá roza to t
nczom.

Enc'r.enyi- lmre Fr!1V.ÉpÜlete k B.o1.103|2o11. nyilVániaiá5i szám aJatt az
51/2000.(Vll l.9') FVii1.GlV-KöVi|l egyÜtigs Íencelet 1. számÚ meilékleie szerint
' 'B', kategóriájÚ Felelós l i lúszaki Vezetói NéVjeg}2ékbe Véielének hatályái
meghos  sza  bbítom.

A ' n:vj?grzé,!'be Véiel halálya 2o11. január í8. napjáig éíVényes, lejáda e|óii
i.3..J9in.e meghosszabbíihaió.

|]::j:oza:oin m?glcza:aía 5orái'] a 20].i ' éVi cXL. fu' 72' s (c) bekgzdés9 elepjén- ei]en.rdekú fél hiányéban - az indckoÍást és a jogorvcilaió| Va]ó tájékoziaiást
me l ioagm.

Békéscsaba,  2oo5 '  d- .cembeí 1 3 ' íilli.^,;,\
l..^c";7^ 

'---\

.i K&;Jl./.--
('.' *- 

.s/ Paf3ki lsEán
\s ; ,="1 .} 'h ive ta l  l ez : t ó ' '

HiVéieI PénzÜgyi FóosziáIy
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szAIoÍAI ÓNÉLETRAJZ VANDLIK r,Ászr,i cyÖncy

vandlik Lásdó GyórB|
idól 1961.1031.

mrg|ar

lai végzottség: Utópítő technikus

1981.1985. Kv$lry Jenó Tcchnikum, Budrpcat

Í98o - 1985 Békéc megrei ÁÉV, Békésrsgb&, Kazinczy u. 4.

Beosztág: ópítóIpari Úechnikus' művczetó

987 'BÉTÁ' Ép. Ipari Szövetkezet, Békéscsaba

Beosztás: technikus

1987 _|992 Kölhégvetfui & Épitóipari Üzem

Boosztás: m{lYezetó

1993 - 1997 Nrgr Ferenc építóipari vól|rlkozó

Bcosztís: lómúves

1998 - 2003 LBL Kft. Békéscsabr

Beosz.ís: épftésvuetú

2003. jrnuóÉól EndÉnl és Tírsa Kft.

BeGztás! építésvgzető

rytkor|st építóiprri technikur' míiv.zcÍó és épftésveetőként

építőiprÍi kivitclczÍsi Buntdkirínyít{re.

kezdete: 1979

i - szakterülctcn oltó|tótt idó: 30 ev

i és Társa Kft.-nél eltöltött idó: 7 év

2010.01.20.

Vq,-d-Ll- J-t".Uvégettség€t igazoló oklevél másolata

vrndlik LászIó Gyórs/
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Tá lq\ ' |  . . . s .de  fe ! ]nása  kap? . tas .nak  Dc . ] :ésé akadá lyme. les i tesé KéÉgyházán.  ép ' tés]  beíUházás
|!neezésere .diloitegyszerÚ ko2bes2é12és!éliárás a]áTlaltétee

NY!LATKOZAT

'q Kbi' 67' ! i2) t-lekezdés e) pontia a|apján
' c  c  r e . b . ' .  : é i / . . e '  ' ' ' " .  ' E ' ! |  ; ' l z a .  é d é t r | ' á |  b e T J € I a s é

Aiánlalte'.,ő 10 1/, feletti alvállalkozóia;

I

I
I

I

' f

- ,

,l
I

!FtldJq!!'L es Táfla {ft . 5600Bé!99s!cqq.s!]9!q9I99.9

A i.]|Í.oit Eno|.ó.y] l.lre r]r.! a :] % fe el.i a]./á]la]kozó ny]iatkozattéte]re jogosu|t képvise|óje tárgyi
KozDeszeTzés| '.rjálásban ny]|atkozom' Icgy az á tala].o képviseli Vá ]a]kozás. te|jesÍtésben résztvevő
:z:!:mF; ] n. i  :t:z.Í]acaré ve9zi:tce9 letve {épzetiség szerni] boniásban az a|ábbi:

3'  óú íoió

I __-il

3éi.ésjsaba 20] 0 i| . iLrs 4 l l r r t : e , '  L ,  . . ,  ; , , , . . - ,  ; i r - l

l j !  l ] ]  l  ]  j  r .  ó l j ] . ] ! ó  l . ! , ]- . ) , , ! : ' . : . 1 ' .

| ).1 i.. 1 . ,/ | '4í,1

, ' ,) .s 
-

,Aláírás
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"Bt|csfue f6|újílása' kaPaci|ásának bövl|és€' akadá|yngnt$ltése Kétegyházán' éplt&i béluhá.zás
kivito|eésór€ indÍtolt oqvszoÍü ktzb€szé|2é6| s|iáí& á|án|atté|é|€

NYILATKOZAT

A Kh. 6?. s (2) bekezdés b) poít a|ap|án
a szükséges eszktzÖk adatainák |e|Íásáva|

Aián|attevó í0% Íe|etü afuá||a|kozóla:

dme:
és TálEa Kft. 5600 Békéscsaba. Gutenbera u. 5'

A|ulkott Endrényi |mre, mint 10 % fe|etti alvá||a|kozó nyi|ad<ozattéte|re jogosu|t képvise|óje tárgyi
kÖzbeszerzési e|járásban nyi|atkozom' hogy az á|ta|am képvise|t vá|la|kozás' szezódésszelÚ
te|jesÍtéshez Íende|kezésre á|ló munkagépek' berendezések az a|ább.ak|

Egzköz' bgÍgndezéa' mű.zaki febzerc|tség
moonévezséé

MennÉége Ít'9nnyi'ógi egysógo

Favo.it betonkeverő 25o |-es 380 V-os betonkévéró 2 db
Habarcskevérő 100 l.es 220 V-os habarcskeverö 2 db
H|LT| TE 15 üfuefúróqép db
titl tE /b KomorKaEoacs db
H|LÍ| TE 905 bontóka|aoács db
DYNAMIC Flex db
Bosch PWS 620 Flex db
Vi||anyfúró 2 db
ElNHELL EURo|\4AsTER cEN 160 Ec Ívheoésztó 0 0
WACKER M2000/5305í tűVibÉto. OD
EIosztószek.eny 3 db
Vako|óqéo s48 cIassic 00
RoP| buÍko|ó|ao ttrő oo
LapvibÉtor WPl550 A db
Homlokzati á||vánVréndszer 1.500 m2
PERI zsaIuzat rendszér meqtámásztó csöoszlopokkaI 500 m2
Vw Transporlef T4 dup|akabinos tehergépjármii EzL-
9.l5 össz' tÖmea: 2845 kq

db

Vw Tíansporter tehergépjámű EKJ-869 össz' tömeg:
2590 ko

db

Vw TranspoÉer tehergépjármű GsY-814 óssz' tömég:
2650 ko

OD

dbToyota
össz' tö

HHiace Glass Van 2.4 D csukottáruszál|itó
' .2700

Békéscsaba' 2010' iúnius 4 EndrÉDyi és Társa KFT
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REFERENCIALISTA
a

,, Kétegyháza, bölcsőde fel újítása',
elnevezésú egyszerú kÖzbeszerzési eljáráshoz

Ke|t: Békéscsaba' 2010' jÚnius 2'

\-]

ril D^l{ |(oZMÍJ Kr.T.
i ].rftísi|,a jllbo DBT u lró

A
teljesítés

ideje

Az építési beruházás elnevezése,
j el l emző i n ek i sm e|tetés e

főbb
Az

eIIenszolgáltatás
összege Ft.ban

(neftó)

A szenődést kötő
másik fél neve, címe

2008 04.30.,
2008 09.15.

Gyu|ai KtÍzeti Fö|dhivalaI bővílése és áta|akítása' 32.995 383,-
Békés Megyei Fö|dhiVataI
5601 Békéscsaba, József Attila
llca 24.

2008 08.29
2008 10.31

Békéscsabán járdák fe|újítása 47 115.530,-
Békéscsaba Megyei Jogú Város
PoIgármesteri Hivatala
5600 Békéscsaba' szent lstván
té|7'
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BÉIG'S il,reGYEI FÖLDHIVATAL
5601, BÉKÉscsÁBA, JózsefAttila u. 2.4.

Tel.: 661528-110, Fax: 66/528-l I l, e-mail: bekescsabam@takamet.bu

IÁr1gi refe$nci: ieazotás

Htt.lÍ} lGgnü Kt.
BéLéspsaba.
saM Dczsó u' 5ó.
5óm

Ezúton igrmljú' hosi 8 Hudá} Köanü Kfl" vé!94. a B.ü'és MeEyéi Földhivcul (5ó0l
Bé[éscsab* Jó7BcfÁíflr Ütca 2-4.) mcg}lnócli$éÍo a,,Gyubi Kórzeti Földbivcta| böYíÉse éc
átrl8}ltisa" t&Eni }ivilglgz.8i murlttt.

A szcrzódris rdarsi;
- €Ilct's,o|ctatá' ngttó ö6sa.gp; 32.995.3t3.. Ft
. trljcsÍtés idcje:
. tcljesltés bclye:

200t.04.30. - 2008.0e. r 5.
oyula' Paófi tá 2'

Á l{udák K{'/Jnü K.ff' dolgozói a mrrn|ohelyeo korrgktcrl fEs/clmgzóttén - a tüz És
balesavéde|mi clólttsok bowtira ocllett - végezté|t nrunkájrrkat

Á lclleútés a herlbidől befunásávql, e előíráplqqk és a verződéuek ,ncÉéIelőeÚ'
kiÍogdslala,, nínő: éghe n kérvüb.

Bd&éÍc3ob6' 2009. 03' Oí.
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ffi
Postacín: 5601 Pf 112.
releÍon: (66) 523.301

BÉKÉscsABÁ t/EGrEI JoGÚ u,/i}os
PqLGÁiME9IERE

BéM|csabd, szent IstyóI tér 7.

479

Ih. sz.: fI 544-2/2009

Ü g/ilté26 : Eazctas h tv á4

t'lell.:

Hiv. sz:

Telefax: (6ó) 523-804
Lnail t ant ara gul a@) e ke s c s ab a lu

Ié!!É referencia igazolás

gldák K6!n!ú Kft.
Békésasaba'
Szabó Dezsó u 56.
5600

47.115.530.- Ft
2008.08.29. -2008.10.31.
Békescsaba Yáros teriiletéD.

A Hudák Köaaú K.ft. dolgozói a muokabelyel konekieD. fegyeLroezettetr - a tiiz és
balcsewédelmi előírások betartása lrellett - végeáék mulkíjukat

A teljesítés a hatátídők betaraisóval' az előirósolouk és a szerződésnek megfele|óe4
hÍo gás l al an minő s é gb e n ké s znk.

Békéscsaba. 2009' áorilis 15.

Eaiton i$zolom, hory a Hudák Köalú Kft. vegeztc Bekéscsabá! a.j&d.ák felújítási mulháit
hengelelt asdalt feliileti lezinással 20 utcrábaq összesen 6 720,00 u..el

A szerződés adatai:
- elleDszolgáltatás összege (rcttó):
. teljesítés ideje;
. t4iesités helye:



Nóv Képz9tttél Litsám Boo!áá3 Fitv
Hudák
Ferénc Technikus moszaki vezetó

FMV-Köz|.éo. 8/04-02í6/1 1 .

Vincze
István Technikus miivezetó

NehézqéDkeze|ó Fö|dmunkaqép keze|ó
Gépkocsivezelö Teherqéokocsi vgze6
sesédmunkás c Bnsádbs

4oo
|. }w|LATKozAT A KÖzBEszERzÉsExRóL szTLT 2003. Éu cxxlx. rv. (KBI.) 67.5 (2) BExEDÉs E)

PoilTJA TEKII{ÍEIÉBE!{

A|u|írott, Hudák Fé.gnc ogyvezetó, a Hudák Közmú ÉpítóiPari, Kergskgde|mi és szo|gá|tató
Kodáto|t Fo|o|ó6sóg0 TáEaság (5600 Béké-scsaba, szabó Dozsr Utca 56') égiegrzésE jogosu|t
képviselóje - az aján|ati Íe|hÍvásban és a dokumentációban fogla|t va|amennyi formai és tana|mj
ktvete|mény' utasítás, kikötés és m0szaki |eÍrás gondos áttekintése után - a Kbt. 67' s. (2) bekezdés
c) pontjában fogla|taknak megfe|elóen ezenne| k|je|entem' hogy

. a kóvEtkezó szakemberekgt nEvezzok meg, akiket b9 klvánunk vonni a te|jesÍtésbe és a
munkák közveten iÉnyÍtásába:

A munkák közveten iÉnyílásáva| megbízott szemé|yek a megkívánt gyakoítatt]a| rende|keznek'

Békéscsaba' 2010. június 02. EUDÁXÍTffiŰmT.
5600lcka!$4b6, S,iDo 0.60 u 56
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M(TSZAKI vEzETi szAIoIÁI ÖNÉr-rrnn;za

SZEMELYES ADATAIM:

Név:
Lakcím:
Telefon:
születési hely:
születési idő:
Álldmpo|gótság:

IsKoLÁIM:

1954-1962:
]962J96ó:

Hudák Ferenc
5600 Békéscsaba' Ríkóczi utca34l|.
661327 -135, 30152527 s6
Kondoros
1948'július 28.
Magyar

Békéscsaba. 7. számú Általános Iskola
Békéscsaba' Vástílhelyi Pál Híd és Vízmüépító Technikum:
Híd-. vízműéDítő technikus

MUNKAHELYEIMI

1966. jútius |7.tőlBékés Megyei Áthmi Építóipari Válalat: közmiiépítő építésvezető,
199l. július 01.től Epínforg Kt.: Epítóipari ágjazatvezptő,
1998' janwir 01-től Hudtík Kt'zmü Kff.: üg}ryez€tő, múszaki vezető (elenleg is).

SZÁI(MAI GYAKORLAT:

19ó6' július 07-től folyamatosan műszaki vez€tói feladatok ollátásrin dolgozok' 1998. január
01-ttil a Hudták Közrnii Kft. egyéb felelős vezetói feladatait is ellátom.

Békéscsaba' 20l0. június 02.

\ffi-
/Hudá{ Ferenc
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Inari techuikusi olilelel

||udák Fer:€nc
' . ' . . . . . . ' . . ' ' ' ' . l {ond 'o r :oson ' . ' ' ' ' ' ' - ' '  ' , , . ' '  1948 ' 'é f i  ' , ' ' j ü ] i gá  , . , . '  ' . ' . h ó  28 ' í i n

srü]e|ett. ipaÍi technjkumj tanu|mán}'ait a z |.:Iv. ose}d]gt. o bé'lé sc,o6o i ' ' 'l 
yd.sárhel!.j '

..Pd|]1.' ut-,Hid'.'éi ' Vízmltépi!ési ' '.Techn iloqh.Lo n' '..cr !992l,63,'.1g6'5/69,,' ' ' '. '.
: ianéye lhe 'n ' ' : : :  . ' , ' ' ' ' , ' ' . , ' , ' '  ' - -

I

L .

eléssége:''

]p2rí technikr'rríi t €jlulmánr'ai fo]yámán a
k.9.reF.er..

A képesítő vizsgabizottság e1őtt
I 'agya .  n] .e lv  és i .oca]om ' '  ' .

J%*rh 3ów}
r  r  Lzsga l , i zo t t saB r  j r se lno) ,e

A' Tü. 165.
L.i13: lÍ.fe:ddésijg'] tr!]i!s:lé.iuÍ 1lí'

f p l i  .  l r ^ \ ] A t ! p , Á  p r A ; m é r n w A ] '

' ' : '  " :  
. : .  .  .  'Í ! . ro r j / . ' l . t . t . L )  ) ; '

E (  ia . Jés:en ie le  1
Múhel|cYclo .iTl i^

A sza bál}.sz eű kővetelrné n J-.ekl1ek ké29P.e' 'Én' .. ' . ..-. ' '  - -. megiel € t t.

Ez a technikusi okte1'él a NIag]'ar Nép}:öztáfsaság Elnóki Tanáesá 1955' évi 37' számú iór-
vén]'erejű rendeletének 13' $.a szerinÍ

a ' ' ' . '::.. ' . - .'.]::'-'::: .'hid..és.]1'.1n&éptt'ő ,'.'-'.-.:-'.:'-: ''''''''.
technikrrsi munkahör e].látására és a t.rvén}.e1ejű rende}etben, illelóles az annak alapján kü-
tön meghatározott fe]s6bb tanulmánJ-ok fo]ÍáLisára képesÍt'

rsoq,=ql  . . ' ' ' ' ' . '  - i  ü  r ' , i  *  s ' ' ' ' , ' ' . ' , '  I ra  (í- :  én'

.s1rt.ls99.r..

kqzepe.s....

sa-_-\. , , ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . ' ' ' . . ' < J !) - -'t

J  l L z sg JbLzo t | ! áé  e ,  r L j 'é
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l ( i izLEKtD És I rELÜ GYELET
| ( c l u I .  t 5  v  A  !  Ú  1  t  t  L  Ú  6  Y  i  L  t  T  I  o5Z I ' { LY

q l 1 0  R . ' ó< . ' . h a  ( . n r y o s ' u .  l 0 7 '  P r :  l 5 0

E'moi]: oíjjee@bekesqsa Lo.kE.h q Internet:

Lg l i ra t :  BEt t  . , /673/2  /2006.
Ug]intéZó: Karsai Mihá]'""

Te|: (óó) 549.300 Fox (6ó) 442-040

hnplwy,rry.kíhu

Iril'.g : Felelős \'Iúszaki Vezetói
Né\jegyzekbe tönénő
feI\ étel meshos5zabbitása

Határozat

Hudák Ferenc. (szülcte|t: ]9]8.07'28. KondoL.os. an)ja ne\e: vincze Lenke) Békéscsíba. Rál ióczi
u. jJ,/1' sZán] 3latl i  lakost kérelnrére, a Bé1.éscsabai Vásá|hel} i Pi l  Li.. lIrd. es \;zmüépltési

. lechnikun által kiál i i lo|t. l-B,,]96j-6ó. száIlú híd. és \izmtiépítő technikusi okle\él. r 'alamint a
! - BéI'és ]'íeg}'ci Általános Épitőipati és VáIl. ikozásj Rt' (5ó00 Békéscsaba. !, 'azinc,.) u'..1') áIt l l l

icazolt 25 éves és a Hudák Kcjzmű Epitőipari. Kereskedelmi és SZolgáltató Kft. (j600 Békéscslba.
KaZincz} u..1.)á]tal igazolt 8 é\es szakmai g!trkorlata alapján

F\IV - Közl.óp. . B l 0 1 _ 016 l 1| nól.jeg1zóki n1' i lr 'ántartási számon
kiizlekcdésépítő technikus, fele|ós müszaki t 'czető ágazati besorolássaI

a ljele]ós \Íűszaki \'ezetói Nérje-l1,zékbe \ételét to\ ábbi 5 éYr,el me!:hosszabbí1o.'r.

Eg;ben a korábbi FNIV.U-B,01.04ó/06 sZáfuú feIelós nl i lszaki vezelői ' jogosults.tg én'én)ét
\esz!elte.

É hiLtározat el len cnnak kézhezr'ételétól szánr]tott 1j nepon bell:] l |el lebbezésnek \an hcl)e- tnel}ct
1póldán1ban a Közlekedési Főfelüg)'. lethez i l389 Bud3pest 62' Pf ' l0]') cÍIne7\e. halóságomnáL
]ehel ben)'újtani-
A té]lebbezési eljárás día az eljárrisi dí.j ,a módosított 9/200]-(Ii.1.l ') Kö\ i)"i rendeleL 2'$ (3)
t 'ekezdlse alapján ]000.- r|. m.l}'ct a N'íAK i00j]000-0l7jss]5 00000000:'zámú. Közl:kedcsi
Ioit lűg}elet i i ö l tsé.!\,etési elszámolási szán1]r Budapest. eIn.!czésű szárrrlárir kel] befiZcini \,ag}
átutolni '  A L,.t lzeiés me3tijÍó11iének igazcl lásl. a fel lcbb.;zcshcl k. iI csan)ini

Indokolás

A ké|clmcli l  sza|:iran1ú 1echni!.usi okle\el(. hatósági erkö lcsi bizon'\ít\án}i l ós i,.]Zol l ]j c\es
s/]ol i irán}ú sze](nl i l i  qvakorlata alapj. in a mó.]ositott 51/]000'(\|1i l .9.) l-.\. '\{.GM-Kö\r j\ 'Í eg}'üttes
Iendelet szel int köz1ekedósépítő techlikus. Í;lclós miiszal i i  vezető ágazati besorolását. a Felcl i is
\1tlszaki \.ezetói \é\jeg}zékbe \éteIé| to\áb|' i  5 é\\el mcghossZabbitotram.
Ké|elntezij a módosi lotl 9i]00]'( i]- l4') KöV]M rendclet 2..s (]) bekezclése aiapján a.1000 ft-os
nérjeg1zekbe r'éteI meghosszabbÍtására \'onetkozó isazgatási szolgáltatásj dÍját befizette'
HatíIoz3ton el ler r ! . ö , . i . lazgatási  ha!ó.ági e..:á.;.:s sZol iá l i lús . j1al/.nl ls szabr, l1ai lo! s:ó lóHatíIoz3ton el ler r ! . ö , . i . lazgatási  ha!ó.ági e..:á.;.:s sZolsál i l i lás. j1al/.nl ls szabi l1 l l te!::ó l l
< ir .xt .L.rv-,rro\ r ,rrt^.^L o". . ,"1,11.,r .re r;|:rp_Qtel\ 

,r/ .  / l
B.1kcsc''rh.r ]00o' iünil|j l ]' ii ffi ?\ ,//vUst tLL'.

t" Ej I l^::;:l^l'l:1. 
"

]6  ,7  osa . i l \ 1Éze to
H. t a r ' ' z a ' r o l  é f l í s ü |  I . ' \  ahbx .  . ' j .l.ri":!
Hudák Ki;znri1 Epítóipar. i. Kelcskedelnri és s, olgá]1ató Kft '-

5ó00 BL1kóscsabr Kazinc7\ u. . l
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Körös-lidéki Környezetvédelmi' Természetv-'édelmi és Vízüg.vi

Felügvelőség
Gyula' luegyeház u. 5-7.

rÚstac|m: j70l Glula, Pt::99' lÉl.: (66) ]62'94.|].{63'0. ' i j  Fax:(ó6)36l.75j
1>
ÜgylélÍog.dÁsi idó: Hérfól 9 @l2 0o Kedd: 9 oo.l2 0o sze.d!: 9 !o.l2 oo; lJ o|15 u! csütönök: 9',-l:'o
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l5470.002/2006. ikt' szám
Előadói dr' lgricz Mária

Tárg'J-: Felelős Múszaki Vezetói Névjegtzékbe felvétel

HATÁRozAT
!ji':.ií;b ln i;!,Jli 3' .u:v

.'i.'..].j nl.rl .:]J.1liáia

Az l/2002. (I.7') FVM-GM.KöViM egÉttes Íendelettel módosított épitőipari kivitelezési, valamint
a fe]elős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szabályaiÍól és az építési naplóról
szóló 51/2000. (vII.9') FVM-GM-KöViM együttes rendelet l l-$ (4) bekezdése alapján elreÍdelem

Hudák Ferenc
(szÍiletett: Koídoros' 19.l8. 07. 28.' anyja neve: \'incze L€nke)

Békéscsaba, Rákóczi u.34/1' szám a|atti lakosnak

a Körös.vidéki Kömyezetvédelmi. Természetvédelmi és vizügl Felügyelóségné] mint I. fokú
építésfelügyeleti hatóságnál- vezetett Fe]elós Múszakj vezetői Névjegyzókbe való fe|vé|e|éÍ 2006.
júnills 0 ] ' napjától 20l I ' június 01. napjáig terjedó időszakra.

Né.vjegyzéki engedélyszám: FvNl.Yízép..B.0.l.Ko0035/20l l.

A hatáÍozat ellen a kézbesítést követő naptól sziimított l5 napoo belül az országos Kömyezetvé.
delmi, TeÍmészetvédeimi és Vízügyi Fófelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u' 58/a.) cím-
zett, de a Kórös-vidéki Kömyezet\'éde1mi' Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelóségnél -2 pél.
dányban- benÉjtható fillebbezésnek van helye 6793,- Ft igaz8atási szo]gáltatási díj megfizetése
mellett.

IN*DoKoLÁs

HLrdák Ferenc _Békéscsaba, Rákóczi u' 34/1. szám alatti lakos. felvételét kéÍte a vizgazdálkodási
létesihlények (Vizilétesitmények) Felelős lvlúszaki Vezetői Névjegyzékébe'

Kérelmét és a csatolt mellékleteket áttanulmányozl'a megállapitottam, hogy az építőipari kivitelezé-
si, Valamint a felelós ml:lszakj vezetói tevékenység gyakorlásának részletes szabályairól és az ép|tési
naplóÍól szóló .nódosjtott. 51/2000' (vl1'9.) FVM-GI,1-KöViM együttes Íendelet l0. l l .$, vala-
mjnt az l ' számú mellékletben meghatározott. a vízgazdálkodási épimén!,ek '.B'' kategó.iás felelós
műszaki Vezetói né\,jegyzékéhez szűkséges szakiIányú szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlati
idóvel rendelkezik.

A névjeg}zékbe vételi igazgatási szolgáltatási dij befizetése megtörtént.



Kérelnezót fentiek alapján a Felelős Műszaki vezetői Névjegyzékbe felvettem'

A hatáÍozatot a kömyezetvédelmi és víziigyi miniszter iÍánltása alá tartozó központi és teÍületi
államigazgatási szervek feladat-és batásköréól szó|ó 276/2005. (xI. 20.) Korm. rendeletben bizto-
sított haiískörómben eljrirva hoztam meg, figyelemmel a kömyezetvédelmi, teÍm€szetvedelmi es
vízügyi felügyelöségek illetékességi valaÍnint a nemzeti park igazgatóságok es kömyezetv&elmi és
vizügyi igaz8atóságok míiködésí területéről szó|ó 29/2004. (X .25.) KVVM rendeletben foglaltak.
Ía.

Á határozatot a közigazgatási hatósági etjáiís és szolgáltatás általrános szabályairól szóló .
módosított. 2004. évi cxl-. törveny (továbbiakban; Ket.) 72.5 (1) bekezdése szerinti módon, a fele.
lós múszaki vEzetói tevékenység gyakorlá&ának reszletes szabayaiÍól és az epítesi naplóÍól szóló _
módositott. 5ll2000. (VII.9.) FVM-GM-KöVíM együttes reÍIdelet l0.$ (2) bekezdése alapján adtam
ki,

A hatírozat elleni fell€bbezes lehetőséget a Ket. 98.$ (l) bek€zdese biztosítja.

A fellebbezés előtedesztésének a hatá.idejét a Ket. 99.$ (l) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezes esetén fizeteldö igazgarísi szolgáltatási díjról adott tájékoáatis a 9/2oo|. ( ' |4.)
KöviM rendelet 2. s (3) bekezdésén alapszik.

Gyula' 200ó. június

AEdr.ea s. k,
i igaz gatóhelyettes
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NYILATKoZAT A szERzóDÉsTELJEsíTÉsÉHEz RENDELKEzÉsRE ÁLLó MUNKAGÉPEKRoL

A|u|írott, Hldák Ferenc ügyvezeió' a Hudák Közmű Epítóipari' KereskedeImi és szolgá|tató
Kor|áto|t Féle|ősségű Társaság (5600 Békéscsaba' szabó Dezső utca 56,) cég]egyzésre ]ogosult
képvise|óje - az aján|ati fe|hívásban és a dokumentációban fog|a|t Va|amennyi formai és tarta|mi
köVete|mény, utasítás, kikótés és műszaki leíÍás gondos áttekin|ése után - a Kbt 67 s (2) bekezdés
b) pontjában fog|a|taknak rnegfe|e|óén ézénne| kije|entem hogy a rende|kezésre á||t eszkÖztk az
a|ábbiak

Gép megnevezése Úpus db a cég
tuIajdoaában

1. KotÍó.rakodó qépek:

Hidraulikus:

Tömöritő qéDek:

JCB 3CX
CATERPILLAR

206BFT

1

1

2402

2004

vib|odöndölő: WACKER BS 600
20012
003

vibrolap:
3. BontóqéDek:

WACKER WP I
1550 I 1 2004

4.

légkomprcsszor
elektrom os bontókal a pá cs

Hézagvágók:

SULLAIR 45
BASCH USH 27

HITACHI

1
1
1

2004
2002
2047

z 
- 

srir"tt ,i*t
hézagvágó:

NORTON I l
CLIPPER 1 ) 2ao4

ro b banómoto|os szivala ú :
eleKromos

merülöszivat|yú:

WP 20

8T-4876 CT-267

2

4

20072
008

20072
008

bi enőpÍatós
teheryépkocsi:

billenóplatós
teherdérkocsi:

MERCEDES 410
D3 ,5 t

MERCEDES
ATEGO 815 7,49 t

2044

2010

kistehafuéDkocsi: TOYOTA HIACE

2006,
2007
2008

7.

Honda:
Honda:

A fent Íelsorolt gépek és eszk.izijk a
tehermentesek.

Békéscsaba, 2010 jÚnius 02

EC 220 ALCO-

EC 650
v á al kozó tu l aj don á b a n

2006
2 2007
1 2006

vannak, per és

iiil']tll 6J!]|l{Ű li|l-i
iil.ú5ia|: :.iirn L]h:i ! 'ó

t 2 )
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'Bótcaóde bÚjnása' kápacfrá!ánák bóvn&é' .kadáttmén!.sÍn*e Két.gyhá!án. éplt&i b.ruházás
kivits|ozé$rc Indítolt egFzéÍ(l kozb€zezási 6|iárfu aiánlattéd.l€

NYILATKOZAT

a kt'zb€szer2ésok6l szóló 2(xB. évi cnx. Yó á|y (xH') 7í .s' p) bokezdé.ének t9kintotl'ben

A|ánIattovó:

neve: clme:
sar|€di Epitóip..i Közö6 Kfi. 5720 Sarkad. Ossv u. 2.

Alu|Írott Kiss sándor, mjnt aján|attevó nyi|atkozattéte|re jogosu|t képvise|ője a KÖzbeszerzésekró|
szó|ó 2003. éVi oXX|X. töNény 71. s (3) bekezdésének tekintetében tárgyi aján|attéte| során
nyilatkozom' hogy az általam képvise|t vá||alkozás a szerzódés te|,jesÍtéséhez nem vesz igénybe o|yan
alvá||alkozót, aki, i|letőleg amely a Kbt' 60. s, i||etöleg a Kbt.61. s Ve.int a kizáró okok hatá|ya a|á
estK.

Dátum: 2010' június 4

aláíÉs



//63

fé|újltása' kapecitásának bóvít.ás€' skadályment*frésÓ Kébgyhá'án' áp'tó!l b€fuházá3
inó|loti éov96ÍÚ kr:b€szézési

NYILATKOZAT

a vá||a|kozás KKvtv. szedntj besorc|ásáró|

Aáí|att6t/ó:

clme:
saÍtad| Épitóipad t(özö€ l(fr. I 5720 Sarkad. Ossv u. 2.

Alu|Írott Kiss sándoí' mint aján|attévö nyi|atkozattéte|re jogosu|t képüse|óje tárgyi aján|attétie| során
nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t vá||alkoás
'a k.s. és középvá||a|kozásokró|, féj|ödés0k támogatásáól' szó|ó 2oo4' évi)üX|V' t'örvény (KKVtv.)
szerint

mioo\.áíá||(o{&nak, !@!!g!@b!!! / köEépt'á||a|k@á.naK minósül'

nem taÍtozik a KKrv hdáva alá.

' megfe|e|ó rész a|áhúzandó

Dátum: 2010' június 4.
r k r ( i^  (  { v  ! r .  : , ' .
|..iijrrJ.^'' | :.''2 í).13



Tálv:

4,90

'Bó|csóde |HúiíráÉ.' kápedÉ6ának bóvíü.só' e*adáVi€ntesltá.o r!ébgytázán. éPnési b€ruházrs
kfull€jéz&éÍ. indÍioü 6!V*ííl közbosz.r.é6i 6ÍáÉ! aján|áüátele

NYILATKOZAT

a Kizbe€r:é6g|o6| Ezóló 2 '3. á.| cxxlx. Törvény (Kü.) 7í.s.(í)
bgkezdéE a){) po]íiain.k tekintrt6bon

Alu|írott Kiss sándor' mint aján|attevó nyilatkozattételre jogosult képviselóje a KözbeszeÍzésekró|
szó|ó 2003. évi c)ü|x. t.árvény 71. s (1) bekezdés a) - c) pontjainak tekintetében tárgyi aján|attéte|
során nyi|atkozom, hogy az álta|am képvise|t vá||alkozás|

a) 71. s ('1) bekezdés a) pont:
a közbészezés a|ábbi részeinek te|jesitéséhez kÍván a ktzbeszezés értékének !Í4szézg!étá!
ném meoha|adó mértékb€n a|vá||alkozót igénybe venni:

M u n ka ré sz m eg n evezé se :
- bádogozás
- asztalos fu|úiltási és javÍtási munkák, redónyrk javítása
- lakatos munka
- inÍormációs táblák
- épü|etgéÉszeti munkák munkadÍa
- villanyszere|és munkadÍj

b) 71- s (í) bekezdés b) pont:
a sze|zódés te|jesítése soÉn a kÖzbesze|zés értékének !Esz!!z3lé&!$egba|g!é-!BilÉ!!c! a
közbeszeÍzés következő Észeinek te|jesítéséhez az a|ábbi a|vállalkozókat kÍvánja igénybe vennj:

MunkaÉsz
- zsa|uás' ál|Ványoás
- he|yszíni beton, vasbeton
- elóre.gyártott szefkezetek
- kómÚves munkák
. vízvezéték.szere|és

- Földmunka
- A|apoási munka
: He|yvíni beton. vasbeton
- n..k^|Á Á^ítÁE

T) 71. s (1) bekezdés c) pont:

10 % feletti alvá alkozó
- EndÍényiés Társa Kfr.

. Hudák Közmű Kft-

a sze.zódés teljes|téséhez az a|ábbiefóforÉst nyújtó szérvezetet vgszi igénybe|

Pénzogyi és gazdasági a|kalmasság igazo|ásához:

Múszaki' i|lEtöleg szakmai a|ka|masság igazolásához:

Dátum: 2010. június 4'

sa*adl ÉoÍtóiDad Kózö. Kfr'
ctme:
5720 SarlGd, Tssv u. 2.

A|áíÉs



lqt, , J . 1

''BT|csöds fe|ÚjÍtásá' tapacitágának bóvÍtélé' gkadálym.nlgsltése Ké|ogylrázán,' ópÍtósi bsruházás
kivlté|ézésére ind|to|| éolszeÚ kózbeszezési éLiáÉs aián|áltétg|e

NYILATKOZAT

a f é|e|óeségbiáo6|táB megkötéséÉ|

Aiánlattevó:

sa*edi ÉpítőiDaíi Közö6 KÍL
clme:
5720 Sarkad. lssv u. 2.

A|u|írott Kiss sándor, mint aján|attevó nyl|atkozattételre jogosu|t képviselójé nyi|atkozom' hogy az

á|ta|am képvise|t Vá|la|kozás tárgyi közbészerzési e|járásban az aján|atkéíési dokumentációban

e|óírtaknak megfeIe|ó
* fe|e|ósségbiztosÍtássa|rende|kezik'

* fele|ósséobiztos|tástaszé|zódéskttéstmeoe|őzóenmeoköti.

rnégfe|elő rész áláhúzándó

Dátum .201Q.lú!iu-s-4

a|áÍrás

l i  Er:



l qq

"Bó|6ódé f6|üjÍt&g. kapaciiásáná\ bóv|tés6' akadá|y'énbs||&€ Kébgyhézán.

NYILATKOZAT

számIavez6t6 pénzintézgtokró|

Aiánlattevó:

neve: cÍme:
sarkadi Eoítőipar| Közö6 Kft. 5720 sarkád' ossv u' 2.

Ezúton nyilatkozom' hogy a sarkádi Épitőipaí KÖzös Kft' számlavezetó pénzintézete: K & H bank'

Íovábbá nyi|atkozom. hogy a bényújtott igazo|áson tÚI további pénzintézétné| nem rendelkezÚnk

bankszám|áVa| és Va|amennyi szám|avezetó pénzintézet igazo|ását becsato|tuk'

sarkad, 20'|o. június 4-
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á |gazságijgyi és Rendészítl M|nlsztérlum
=7 céginforínációs és az Elenronikus cégeljé|áúan Kózranúködó szolgálat
q 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonai

Acg.04.o9.o02099 cégjegrzékszámú saÍkadi Épít6ipa.| Köz6s Kor|átott Fe!é|ó63égú Társáság (5720 sarked, ósly
u.2.) cág 20í0' júnjus 1. napján hatályos adátaia következók:

|. cégformátó| függet|en adatok

1. Á|tatán€ adalok
cégiegy.ék5záín:oa-o$002099

l. oldal, ósszcsen: 4

cégformeI Kodá|o|l íe|elóssegü táí5asá9
Béjegyezve: 1993í2'/08

A cég elnevezésé
saíkedi Epítóipaíi Kózós KoÍláto|t Fe|e|össegÚ Társaság
HatáIyos: 199a1 1 l13 ...

A cég székhe|ye
5720 sárkad' lssy U' 2.
Helélyos: 1992.| 1 l13 ...

A létes,tó okirat kelte
1992. november 13.
H atáIyas:'|992|1'| l 1 3 .'.

2000. június 7'
HaIéIyos:2ooonaBo ...

2001. decemb€l.|4.
Hatályos: 2oo2nzo1 ...

2006. februáÍ 6.
Hatályos:2@6nz2a ...

20m. decefubeÍ 14.
aeiegye2és kelte: 2@TBl1 4 Közzétéve : 2@7 lu| 12
Hetélyos: 2oo7 n3l14 .-.

816- 2oo7. március 5.
Bekwezés kel te: 2007 ng14 r|özzétéve: 2@7 Ml12
HaIáIyos:2oom3|14 '.'

8n. 2007. december 28.
A változás Ídóponla: 2oo7 |12na
Belegyezé s ke lte : 2008n1 B1 rnjzzéEve: 2@Bn2]2a
HetáIyos: 2oo7n22a ..'

8/8. 2008.július 30-
aei egye z é s ke l te : 200a h orn2
Halélyos: 2008nol02 ...

8/9. 2008.szeptember3o.
A változas idópodja: 2oo8nsBo
8 ej eg ye z é s ke l t e : 2oou 1 0 nz

5.
5/1.

2010.06.0r., https:/Go\'.e-cegieqzek.hullfVOnline



4gl 2. oldal' összesen: 4

9.4í '

Hatá|yos:2oo8n9Bo ..'

2o1o. ian!áí 27.
B ej e gyez é s ke lle : 20 1 0 l02| 1 1 Kö zz é lé v e : 2o1 0 n3n4
Hatályos: 2o1onz11 ...

A cég tevéksnységa
Egyéb épÜletgépészeti 6zere|és
B éj e9 yez é s ke ne : 2009 n2 na
Hetályos: 2oo9n2n8 '..

Viz.' gá2.. fÜtés.' |égkondicionáló.szere|és
Bejegyezés kéft€ : 2o09n2n8
Hetáws: 2oo9n2l28 ...

B ei e g yé 2 é s ke II. : 2@9 lo2 |128
HatáIyos: 2omn2n8 ...

ÉpületaszlaIos'sze*ez6t szere|és6
Bejegyezés kelte: 20ogo2n8
H atalyos: 2cn9t02ng ...

Padlo., faIburko|ás
Bej e we zé s ke lE : 2@9 n2na
H atályos: 2o09lo2l28 ...

B éie w ez é s k e ft e : 2oo9 l oz 28
Hatályos: 2oo9n2n8 -..

Lak& és nem lakó épü|etépítése
Fótevékenység.
A váftoz á s időpontj e: zooan7 Bo
Beiegyezés kelte: 2@9n2n8
Hatályos: 2oo9n2l28...

Fo|yadék szá|litásál€ szolgá|ó kózmú építés€
A változás id.oponaa: 2o08n7Bo
B ej e gy e zé s ke I te : 2oo9 l o2l 28
H eta lyo s : 2009 nzl28 ...

Egyéb m'n.s. épités
A váftozás idópontia: 2N8n7Bo
Bej eg yezés kelle : 2009 n2n8
H atáIyos: 2009n2Í2a ...

Bon|ás
A vatozás idópodja: 2oo8n7Bo
B ej e w ez é s ke I e : 2009 n2n8
H alályos: 2oo9n2l28'..

Épitési telü|et e|ókészltése
A váItozás ic]óponlja: 2oo8n7Bo
Bei eg y e 2 é s kel te : 2@9n2Í2a
Halályos:2o09nz28 ...

Villanysz€Íe|és
A véltozás idopontja: 2oo8n7Bo

7go\..e-cegjeg}zek.hu1Í\4online 2010.06.01-



/95 3. oldal, iisszesen: 4

Bejegyezés kelte: 2@9n2n8
Hatá|yos: 2@9n2na ...

:5yél bcí6jer. .p;iés m.n'!'
A váItozás idóp@lja: 2o08n7Bo
Bejegyezés kdté: 2ú9n2r2g
Hatalyos:mlgn2ng...

Tetófedés. t.tósze*ezel-épÍtés
A váItozás idópontja: 2oo8l07l30
Bejegwzés kelte : 2ú9n2Í28
HaEIyos: 200p,r02t28 ...

EgÉb s9edális szaképítés m.n..'
A váftozás ldópontja: 2008|07130
Be|ie wezé s ké l te : 2009 | 02128
HaIáW:2@9I02na ...

A múkódés befejézésénék id6pontja
ha|ározal|án
H atá lyos: 1992|1 1 h3 ..,

A cég legyzett tókéié

összeg Pénzném

FIOsszesen 3000000

íátá'os: 2000i!c8/30...

A képvise|otr€,ogosu|(tak) ád.ta|

l'a9| !a]os'!'grye::'-ó-(y.e.etó tsaségviselö) ísn': 7óü' E2sébe'
Adóazonositó je|| 825í492í57
A képvise|ot módja: önál|ó
Jogviszony ke.dete: 2008/0ír'oí
A változás idoponle : 2o1onz 1 1
Bejegyezés kel|e: 2o1on2n 1 KözzéEve : 2o1o|o3!o4
Hatályos:2o10n2n1 ..'

Í's: 9ádot !gy'vT-l9 q zeló tisztségv|seló) íá''r Buzl //ona'laooa.zonosrtt jet: 8359433860
A képüse|et módja: óná|tó
Jogviszony kezdeté: 20í0101/27
A váI.ozás idóponlja: 2o1uo1n7
Bejegyezés kelte: 2o1on2n1 Közzéléve: 2o1o|o3|u
Hatályos:2a10n1n7 ...

A könywi:sgá|ó(k) adatai
sztán csi||a ían.: szóke l,ona,,
Jogviszony kezde|e: 2006/1zí 5
Jogviszony vége: 201 1/0í31
Beiegyezés ke|ta: 2oo? |03|14 Közzé!éve: 2oo7to4| 12
Hdl ályas: 2007 l03| 1 4 ..,

A cég statisztikai számje|e
'11u221í4120'11?04.

Beiegyezés kelle : 2oo8n1 n 8
H a!ályo s: 2008la 1 n1 .'.

A cég adószáma

/go\'.e.ceEeg),zek'hu/Il\,íonline 2010.06.01.



{36' 4. oldal, összesen: 4

11. Adószám:11042215.2-04.
Hatálws: 19g3h2|o8 .'.

4 ióg páirfo.:á |r. ! j.l!ó.::|:::
t1. 10402623"26211217-00000000

A szám|a megnyitásának dátuma: í999/o5/l7.
A pénzfoígahije|zószámot a Kereskede|miés Hite|bankR|' (1a51 Budapest vigadó tér 1.)keze|i.
cég]egyzékszáí 01í$04í043 |
H atá lyo s: 2oo2lo1 |3o'.'

cégfoImától függő adatok

A tag(ok) adatai
Négy Laios (an.: Tóth Erzsébet)
A tagsági jogviszony kezdete: 199zl1í3
Bejegyezés ke!Íe : 2oo7 |oau Közzétéve: 2007/c/'|12
H atályos : 2007 lo3| 1 4 .-'

Kiss sándoÍ (an.: Buzi lloné)
A |agsági jogviszony kezd e|e: 199z11|13
A változás idópont,ja: 2o'|olo'||27
Bejewezés kelte : 201on2l11 KózzéÍéve: 201orc3n4
Haiályos: 201on127 '.'

Készült: 201an6n1 1 0:01 :a1 . A szolgáltaloü adaÍok a kibacsá!ás idóponlában negegyeznek a cégnyilvántalö Íendszer

Micnsec céginfaftnácíós szolgáltató

https://go\'.e-cegieg) zek.hu/ll\4Orline 2010.06.01.
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520 | 6/H/5 50n0l0 ' |igvsám....---.-.-..-.-.
--..-mxÚsÍrv'ixi. KtzHrrELEssÉGÚ NYILVÁN-rARTÁS TARTAL!-!'IRóL----
Huliné Doktor susora Márta $'u|ai közjeg}zó he|yenescként eÜáó Papné Dr. Pavuk Erika
Gize||a közje$,zöhel),ette5 tanúsítom, hogy' a je|en tanúsítványhoz á|ta|^Ín hozzÁfílzó|t, 4
/N.ég]/ olda|bó| álIó cégkivonat az lgazságüg).i és Rendészeti Minisaérium céginformációs és
az EIektronikus cégeljárásban Közreműki'dö szolgálat által 20] 0' /Kertöezer.tizediv éYi június
hó l. /Első'/ napján nyi|vántartolt adatokkal . kil.éve a természet€s szemé|),ek |akóhel}.éré
r.onatkozó rdatokat. mindenben mcgeg}.ezik..-
G} u|a, 20l0. /Kettóeze..tizediV é\ ijúnius hó l. /E|só/ napj

AZ-n Yn-
Papné Dr. Pavuk Erika Gizella

tözje$'zöhelyettes



ak.dáfínsntBfr&. rúí.gyháán' épftéri

NYIl.ÁTK(xAT

a í.|exbeégl'túcÍtás mogl(ötácét6|

Aiánlattevó ,| 0% fe|etti afuá||alkoáia:
neve: clme:

é8 TáÍ8a t(fr' 5600 Békéscsaba' Gutenb€rq u. 5.

Alu|Írott Endrényi hrc, mint aján|attevó 10% fe|etti a|vá||a|kozója ny||atkozattéte|re jogosu|t képvise|óje
nyi|alkozom, hogy az á|ta|am képviselt vá|la|koás tárgyi kózbeszezési €|járásban az aján|atkéÍési
dokumentációban elóÍÍtaknak m€gíe|e|ó
* f€|é|ósségbizlosÍtássalrende|kezil(
* fgle|ósséobiztosÍtástaszerződéskttéstmeoelózóeímeoköti.

megúe|e|ó Ész a|áhúzandó

oátum:. ?019.-iú!Lus-4



Tárov:

Ú

433

"Bó|csöd€ fs|ÚjÍtása' kapaolásának btvítá$' akadályíÍÉntosí!áEé
kivité|azéséÉ indítohegvszeÍú kózb*zezési é|jáÉs aiánlatlgle|g

Kél.gyhá:áÍf ép|!$| b.ruhá2ás

NYILATKOZAT

szám|avezetó pénz|ntézetekró|

Aián|attevó 10 % fe|etti a|válla|kozóia:

neve: cÍme:
EndÉnvi & TáÍaa Kfr. 5600 Békéscsába. Gutenbeíq u' 5.

Ezúton nyi|atkozom, hogy a End.ényi és Társa Kft. snám|avezetó pénzintézete: Budapest bank.

Továbbá nyi|atkozom' hogy a benyújtott igazoláson túl további pénzintézetnét nem rende|kezünk

bankvámláva| és valamennyi számlavezetó pénzinÉzet igazolását becsato|tuk'

Békéscsaba, 2010. június 4

Endrényi és Társa KFT'
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NYILATKOZAT

A Kbt' 306' s (2) bekezdés alapján

A|u|Írott' Hudák Forrnc ogyvezetó' a Hudák Kö?míi Építólpar|, K9reskod.tmi & szo|gáltató
Kottáto|t Folo|ó!€ógú T.Ís.!ág (5600 Békéscsaba' szabó Dezsó uba 56.) cégjegr2ésre iogosu|t
képviseIóje'

tudomásu| veszem, hogy 8 Kbt 306. s (2) bekezdés a|apján nyertesség es€tén, mint az EndÉnyi és
Társa Kt. 10% fÖ|ött jggrzett afuál|a|kouója' 9 Kbt 306. s G) bekezdésében meghatározott
fEle|ősségblztosÍtási szezódést ínegkrttm, és aá a szerzódés a|áÍÉsát megg|ózóEn bemuiatom,

egyben nyi|atkozom arró|' hogy

a|ka|rnazott építési anyagok, eszktzök' beÍendezések megÍele|nek az aján|atkérö á|b| megnevezett
gzabványokban fog|altaknak' Hozájáru|ok a szabványszerü teljesÍtés el|enőÍzéséhez.

Nyilatkozatommal hozzá)á|v\ok továbbá ahhoz' hogy az ajánlatkéró a munkálatokat a helysz|nen
m0szakie|lgnór Úgán e||enörizze és erre iÉnyu|ó ko|ön fe|kéés né|ko| s€gÍtem a2 e|lenör munkáját

Békéscsaba' 2010. június 02.

Hudák Ferenc

ügyvezetö



Lo4

1o % FELETTI ÁLvÁLLALKozT NYILATKoZATA

a száml&yez€tő pénzintéz€tek tekint€tében

Hudák Közníi Kff.

5600 Békéscsaba' szabó Dezsö u. 56.

11059109:244

Hudí* Fcrenc

(vál|8lkoás nevé)

(sz(ikhelye)

(adósáttl)

(üs/vezetö neve)

Eáton nyilatkozom, hos/ a (vállalkoás nove)., mint ajánlattevő l0 % fe|etti a|vá|lalkozója

száÍlavezetó pénántézeto: Kereskedolmi és Hite|bank zrt. Továbbá nyilatkozom, ho$/ a bényújtott

igazo|áson túl további pénzintézetnél nem rendelkeziink bankszámlával és a sámlavezető pénzintéz€t

igazo|ását bocs8toltuk.

Békéscsoba" 20l 0' június l 0. ,&.ffiáffi$#;



KlLTsÉGvETÉsI FÓÖsszEsiTó

Naryközségi Önkormányzat ' Kétesi házi' Fő tér 9.

Bö|csöde épúlet tefv€zett bővítési, korszerűsítési és felújítási munMiró|

l.. Építészeti munklák:

2., Épületgépészeti munkák:

3., Villanyszerelés:

Anyag:

12.14'7.365

7.198.'72r

2.709.2t8

Díj:

12.690.004

2.024.50'7

t.l2t.'7'16

1.235.2904.. Palkoló éoítési munkái| 2'.|34'925

osSzEsEN /nettó/: 24.',|90.229

Ánvag +Díi összesen nettó: 42.86l.806

Sarkad,2010.06.01.

18.0'.71.57'1

Sarkadi Építöipari Közös Kft

ÜTs.r.''.').n''.=
T, l., l l lrq'1 i- ;J'2 o'!

Ad  t . . 4 : 1 1 i ' . . . : . : . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
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NAGYKtzsÉGI ÖNKoRMÁNYZAT

5741 KÉTEG\,R{zA' pó rÉn s. Kelt: 20l0. évjúnius hó 4.nap

leírása: Készítette saÍkadi Ep.ip. Közós Kft
éDület tervezett bóvítési. ko$zerűsítési
i munkái.

Üttörő utca l l6. szárn Gnsz.:574)

Költséwetés Íöösszesító

Anyagköltség Díjköltség

közvetlen költsége t2.'14',1.365 12.690.004

közv€tlen költségei 12.'147.365 12'ó90.004

önkölMg összesen r2.747.365 12.690.004

i fedezet vet.alap 12.747.365

i ksg. vet.alap t2.74',1.365

vetílési alap l.4 12.690.004
vetítési alap 25.43',r.369

vetítési alap 2s.437.369

,rra 25.437.369

Aláírás

tollségv.ts e oN 20l0-l adaná. táelEndj. 9€lin! a TERC vtP p'ogMcromagjávr] k.rú|t kiíds.a'
c|VeE\.trcvipvo to-l\ons2ta\Epú|.r éPir6ttslo8



{o4
1. oldal

Tóte|szám
Tételkiírás

Esi ségre juÚó (HUT)
Anyag Munkrdíj

A téÍ€l ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

K15.002.1.1.1 (00002 Endrényi és
Kétoldali lábazat zsaluzás.

Társa Kft.)

fa zsaluzattal,
24,71 m2 0 1.178

K15402-4.1.1 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Egyoldali lábazat zsaluzás
fa zsaluzattal,

11,03 m2 0 I.767

K15-004-2l.3.l.l.t.3 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Gerendazsaluzás,
60 cm oldalmagasság felett,
fa zsaluzattal, kapu
alátímasáó álv.iúnyal,
fiidémzsaluzattól fuggetleniil készítve,
4'0l-6 m magasság között

4,58 m2 7.524

15.012.33'2 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Bakillvány készítése pallóte téssel, vasbakból' 2'00 kN/m"
teúelhetőséggel,
l,50-4'00 m magasság között

150 m2 10428

21.002-1.l í00003 Iludák Kft.)
Humuszos termőréteg, termófóld leszedése'
terítése gépi e[óvel, 18%.os terephajlásig'
bármilyen talaj barq szríllít.íssal,
50,0 m-ig

30 m3

21-003-5.1.1'1 (00003 Hudák Kft')
MÚka.írok |dldkiemelése közművesített telületen,
kézi eróvel,
bánnely konzisáenciájú talajban' dúcolás nélkül'
2,0 m' szelvényig,
I-II. talaj osz&íly

26,549 m3 O 2.071

21.008-1.1.1 (00003 Hudák Kft.)
Döngölés kézi erővel
száraz, ftildnedves
I.n' feÍési talaj osztrílyban

1l,06 m3

608

l  l l 0

15.642

29.179

19.490

3].ló0

91.200

33.300

54.983

9.6ó6

0

0

474

plogrmcsÓnagláva| kérüll kiirásfu
Clterc\tercvip\201 0

i köIlsóglctós eoN2010 l ad!í!, téie|rcndje szerint n TERC vIP
l\ons7]a\Ep lel épités].] \lx|i
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2. oldal

Tét€|szám
Tét€lkiírás

Erységre jutó (HUT)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen íHUF)
Ányag Munkadíj

K2l.011-1.2.l (00003 Hudák Kft.)
Fejtett fi'ld felrakása szállítóeszközre,
géppel' talaj osztáIy I.ÍV-
Felesleges fiild elszállítása kijelölt hel)Íe

26,5 m3 0 1.,120

2l.011.7.2.0120015 (00003 Hudák Kft.)
Feltöltések alap- és lábazati falak közé
és alagsori vagy alá nem pincézett Íöldszinti
padozatok alá' az anyag szétte tésével,
mozgatásával, kézi döngölésse],
osáályozatlan kavicsból
Nyers homokos kavics NHK 0/ó3 Q-TT Nyékládháza

11'0ó rn3 2.465'76 4.864

21.011-11.3 (00003 Hudák Kft.)
Építési törmelék konténeles elszállítísa' lerakása,
lerakóheiyi díjjal'
5,0 m3-es konténelbe

14 db 25.080

21-011-12 (00003 Hudák Kft.)
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe lakiása.
kézi erővel' önálló munka esetén elszámolva,
konténer szállítás nélkiil

27.27t

351.t20

37.630

53.796

4ó.550

8.259

70 m3

K23-003-1.2-00l20l0 (00003 Hudák Kft.)
Betonalap készítése,
darus techno|ógiával,
...'.minőségÍi betonból,
talpalap
c8/10 - )oJ(H) ft'ldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
DmN: 16 rnm. m = 6,2 finomsági modulussal

0 665

0,805 m3 0

13 K23-003-2-0112210 (00003 Hudák Kft.)
Beton sávalap készítése
szivatt}rls technoló giával,
..'..minóségű betonból

15,881 m3

l0.2ó0

C12115 - Xob(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32.5 pc.
Dmd _ 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

0 3.561

kollsé$ets u oN 2010 l adaltár létb.ndje g€!in! a TERC vlP prcsrmcsonagála| tcrul kinás.a
clterc\.ÍcYip\2olo llons7la'.pn/e|.pilT'/.ln.s



TéÍelszám
TétGlkiírás

loB

Erységre juÚó (EuF)
Anyrg Munkadlj

3, oldal

A téte! ára összesen (HUF)
Anyrg Munkadíj

10.998 3,339

40.621 20.043

100.072 49.378

57.846 19.031

45.584 14.997

23-003.11.1.0012010 (00003 Hudák Kft.)
szel€lőbeton késátése,
.....minőségu betonból
8 cm vastagságig
C8l/l 0 - )o.IGI) fóklnedves kavicsbeton keveÉk cEM 32'5 Pc.
Dorx - 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,475 m3 23.154,t2 7,030

3l.000-132 (00002 Endrónyi és Társa KfL)
Beton atizatok' járdák bolüása l 0 cm vastagMgig,
kavicsbetonból, salakbetonból

280 m2 0 2.318 0 649.040

3l{0l.12.1-0220955 (00002 EndÍényi és Társa KfL)
Baonacél helyszíni szerelése
ff iggóleges .v'as| !'ízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból'
4-l0 llm átloérő kózött
FEMLPI hidegen húzott boldás betorracél, 6 m-es szábarr,
BHB55.50 8 mm

0,151 t 269.0r0,72 r32,736

31.00r.1.2.1-0221021 (ffifl|2 EndÉnyi és Tírsa Kft.)
Betonacél helyszítri szeÍelése
foggóleges vagy vízszintes taltószoÍkezetbe'
bordás betonacélból,
4.l0 mm átnérő között
FERALPI boldás betonacél, 12 m-es szálban' Bst500s l0 tn'I

0372 t 269.O1n;72 132.736

3|40|-12.2.o22062t (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Betorucél helyszíni szerclése
frggöleges vagy vÍzszintes taltószer*ezetbe,
bord.ás betonacélból,
12-20 mm átrnérő között
Bordás betonacél, szálbaÚ, B 60.50 12 mm

02t7 t 266.512,68 87.701

3t4o1.t.2.24220668 (0|[02 Endrényi és Társa Kft.)
Beúonacél helyszíni szerelése
fl iggóleges va$. vízszintes taltószerkezetbe,
bordás betonacélból'
12-20 mm átméÍó között
Bordás betonacél' sálbao, 860.50 16 mm

0,171 r 266.s72,68 87.701

kórselúés e tN 20l0-l add&ítlc|Í.idjc sa.i4 aTERc vlP prcgti|t|ixmlgjáw| t€ÍÍtt tiir&É
c:Vdc\Íérdip\2o l 0-lbr9h\Epú|et épir.s&t'slos



2-7 4. oldal

TéteIszánr
TéteIkiírás

Erységre jutó (HUF)
Anyag Munkrdíj

A tétel ára összes€n (HUF)
Anyag Munkadíj

31411.3.1.1-0250510 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
vasbetonfal készítése,
x0v(H), xc 1 ' xc2' xc3 kömyezeti oszt]ílyú'
tisse képlékeny vagi képlékeny konzisáenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,

.. 12 cm vastagságig
C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton kevelék cEM
D.a* = 24 mm, m = 7'1 finomsági modulussal

14.648 93.575

101.373

ó3.09r

59,706

34.276

34.965

21,200

20.651

234 tu3 39.989,4

31-01t.3.l.2-0250510 (00002 Eudrényi és Társa Kít.)
vasbetonfal készítése'
x0v(H)' Xc1' xc2' xc3 kömyezeti osáályú'
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból'
kézi bedolgoássa.l, übÍátoros tömörítéssel,
13-24 cm vastagság között
C30/37. XC3 képlékeny kavicsbeton keverék cEM 52,5 pc'
Dnu = 24 mm' m = 7' 1 finomsrígi modulussal

2,535 m3 39.989,4 13.793

31-01l.3'1.3-0250510 (00002 EDdrényi és Társa Kft.)
vasbetonfal készítése'
xov(H)' xc1' xc2' xc3 kömyezeti osznál}ii,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisaenciájú betonból.
kézi bedolgozással, vibátolos tömörítéssel'
25-50 cm vastagság között
C30l37'XC3 képlékeny kavicsbeton keverek CEM 52,5 pc'
D6E. = 24 mm, m = 7'l finomsági nodulussal

1,593 m3 39.605,28 13.308

31-01l-21.2.2.1-0430330 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
oszlop, pillér készítése,
vasbetonbóI,
tégjalap vagy ives kereszBlelszenel. l|4 aÍányig.
Xov(H), xcl, XC2, XC3, XF2, xP3, XF4,
XC2-xD2-xF1' xc3-xD2-xFl kömyezeti osálíIyú,
kiss keplékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból'
vibn{lással' kézi továbbítással
C30/37 . XF3 ft'ldnedv€s kavicsbeton keverék CEM
D* - 24 mm, m =ó,3 finomsági modulussal

r5.44ó1,337 tn3 44.656,92

i kö|bégv€t.s @ lN 20 | 0 l ád.tlár lételmdje s4.inl, a TERC VI} pÍo8'MBonagJával keíllt k'irásÍa.
c \tcrc[e|cvip\20l0 ltlnl/|alFpülel cpitész.l Jo8



Tételszám
TéÍelkiírás

Es/ségre jutó (HUF)
ADyag Munkadíj

31-021-1.1.3.0250510 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
vasbetott gerenda készítése,
xov(tI), xc1' xc2' xC3 kömyezeti oszLílyú,
kissé képlékeny vagy keplékeny konzisztenciájú betonból'
kézi bedolgozíssal, vib'rátoros tömörítéssel,
750 cm, keÍesztÍnetszet felett
C30/37 . XC3 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52'5 pc.
D*= 24 ríLrn, m= 7,l finomsági modulussal

0,534 m3 39.ó0528 11.513

31.{|21-4.1.1-0250510 (00002 EDdrényi és Társa Kft.)
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15..os
haj lásszögig,
xov(H)' xcl' xc2' xc3 kömyezeti osáályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisáenciájú betonból,
kéá eróvel. vibnítoros tömöítéssel.
12 cm vastagságig
C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton keverek CEM 52,5 pc.
D'o = 24 mm, m = 7'1 finomsrági modulussal

2,664 B3 39.989,4 13.793

3l-030.l1.2.1.1-0121110 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Beton aljzat készítese helyszínen keveÍt betonból'
kisgépes' betonsávatq^i továbbítással és kézi bedolgoással,
merev aljzaba, tartószerkezetre léccel lehrlzva'
kaücsbetonból, c 8/10 - c 16D0
kissé képlékeny konzisáenciájú betonból,
6 cm vastagságig
Cl6i20 - x0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,
5 pc' D'* = 1 6 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

16,145 m3 30.613,44 8.s08

31.030.11.2.l.2-0l21110 (00002 EndÍényi és Társa Kft.)
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással'
mercv a.ljzatTa, taltószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból' C 8/l0 - C |6/20
kissé képlékeny konzisáenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
c l ó/20 - xob(H) kissé képlékeny kaücsbeton keverék CEM 42'
5 pc. Dma. = 16 mm' m = 6,4 finomsági modulussal

26,918 m3 30.ó13'44 10.693

i lótts.gv€tés & TN 20I0- | sddl'r t,l.t'€.djc @j'! a lERc vlP poeancsnagiáv'] '{eí]|t k'irtisÉ

Á tétel ára összesen (IIUF)
Anyag Munkadíj

21.149 6. t48

10ó.532 36.14s

494.254 131.362

824.053 287.834

l \onsz|0\ÉpüleI épilészJl sio{t



' l a4

E$ségre jutó (HUT)
Anyag Munkadíj

1.1.1.0119901 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
azonnal terhelhető nyílásáthidaló

(válasáal áthidalók is), taÍtószeÍkezete,
i kötés nélkiil'

szélességíi áthidaló elemekból vagy több elem
mellé sorolásával, ateheÍhordó falváll előkészítésével,

hőszigetelés elhelyezése nélkiil,
0 t/db tömegig,

agyag-kerrimia köpenyes nyiltisáüidaló
s elernÍnagas keiímia burkolatu nyílrisáthidaló,

,1,00 m
5 db 2.704,64 1.881

1.1.1-0119902 (00002 Endrényi és Társa Kft.)

13.543

azonnal terhelhető nyílásáthidaló
elhelyezése (válaszfal á1hidalók is), táÍtószeÍkezete,
csomóoonti kötés nélkiil.

szélességú áthidaló elemekből vagy több elem
og'Í&is mellé sorolásával. a teherhordó falváll előkészítésével,
kiegeszítő hőszigetelés elhelyezése nélkül'
0'10 t/db tömegig'
égetett agyag-kelrímia köpenyes nllásálhidaló
PoRoTHERM S elemmagas k€úmia burkolatú nyílásáthidaló'
1,25 m

23 db 3.346,2 1.881 16.963 4r.26J

32-002-1.1.1-0119903 (00002 Endrényi és Társa Kft')
Előreg/lírtott azonnal terhelhető nyílásáthidaló
elhelyezése (vrálaszfal áthidaiók is)' taÍtószerkezefue,
csomóponti kötés nélkül'
falazat szélességú áthidaló elemekből vagy több elem
egmás mellé sorolásával, a tehelholdó falvríll elókészítésével,
kiegészítő hőságetelés elhelyezése nélkiil,
0'10 t/db tömegig'
égetett agyag-kenímia köpenyes nyílásálhidaló
PoRoTHERM S eleÍfnagas kenímia bükolatú nyílásálhidaló'
1.50 m

6db 4.033,92 1.881 24.204 11.286

költségveiés e oN 2010-1 adattÁr iéielÍendje szúin! a TERC \t1P progrÚsomagJával keírll kiíásrá,
c \terctercvip\2olo l \onszla\Épülel épíészet s1o8

A tétel ára .isszesen íIIUF)
Anyag Munkadíj

9.405



Tételrzín
Íételkiínós

2la
Es.ség]€ jutó (HUF)

Anyag Munkadíj

1.881

A télel ára óssz€seí íHUF)
Anyag Munkadíj

28.763 9.405

3.680 3.762

2.199 1.881

100.844

62.837

32.{n2-I.l.1.0119905 (00002 Etrdrényi és Társa Kft.)
Elórpgyrfutott azonnal teÍhelhető nllásáthidaló
clhelyezése (válasdal áthidalók is), tartószerkezetre'
csomóponti kötés nélkiil,
falazat szelességű áthidaló eleÍnekből vagy több elem
egmás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,

hőszigetelés elhelyezése nélkül'
0 t/db tömegig'

agyag-kerrárnia köpenyes nyílásáthidaló
RoT|ItRM s e|emmagas keámia burkolatú nyi|ásáúidaIó.

2,00 n
5db 5.752,56 1.881

1.1.1.0120011 (00002 Endrélyí és Társa Kft.)
BlóÍesláÍtott azonnal terhelhetö nllrisáthidaló
elhelyezese (válasdal áthidalók is)' taItószelkezetre,
csomóDonti kötés nélktll.
.falazat szélességű áthidaló elemekbőlvagy több elem
es'Íttlás mellé soiolásával, a teheÍhordó falváll előkésltésével,
kiegeszítő hószigetelés elhelyezése nélktil,
0'10 ídb tömegig,
égetett agyag'kerámia köpenyes nyílásáthidaló
PoRoTHERM A-10 kerámiabüIkolahi nYílásáthidaló.
válaszfalhoz, 1,25 m

2db 1.840,08

32402-r.1.1-0120012 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Előregyártott azonnal terhelhetó nyílásálhidaló
elhelyezése (Válaszfa| áthidalók is)' tartószerkezerre,
csomópoíti kötés nélkül,
falazat szelességú áthidaló elemekből va5l több elem
€gymás mel|é soroliásával, a teherhordó falvrill elókésitésével,
kiegészítő hószigetelés elhelyezése nélkiil,
0'l0 t/db tömegig'
égetett a$.ag.kerámia köpenyes nyí|ásáthidaló
PoRoTI{ERM A- 1 0 keÍámia burkolafu nvílásáthidaló.
válaszfalboz. 1.50 m

1db 2.199,12 1.881

K33.000-1r.1.1.1.1 (00002 Endrélyi és Tárra Kft')
Régi kapu és keítés bontása

7,U4 tu3

33.000-31.1.1 (00002 Endrényi és Társa Kft.)
Nyílásbontás'
égetett.agyag keÍá.nia
teherhordó, tömöi teglafalban

3,18 m3

0 13.547

0 19.760

plogmcsomagjáva] teÍult kilrósÍa'
Cltorc\tercvipv0l0

kó|tségve!és u tN 2o1o-1 adaltá! t&eIr€ndjc azelint' a TERC vIP
l \on szla\! pu let épiésze t 'slo8



L,t4
8. oldal

Tételszím
Tételkiínís

Erységre jutó (HUtr)
Anyag Munkadíj

A tét€l ára összesen íHUF)
Anyag Munkadíj

21.589

K33-001.1.1.1.2.ó.l.l-112000l (00002 Endrétryi és Társa Kft.)
Teherhordó és kitöltó falazat készítése,
ég€tett agyag-kerámia terrnékekből'
normál elemekből, új kerítés szakasz
300 mm falvastagságban,
300xl 75xl 40 nm-es méIetú
kézi falazóblokkból'
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
B 30.as kézi falazóblokk 300x175x140 mm nsz.
Hf5-mc, falazó cementes mésáabarcs

2?,5 B3 9.595

r$.005-1.1.l.1.1.1-0110001 (0ffi02 Endrényi és Tírsa Kft.)
PilléÍfalazat készítése' új kapu pillérek
égetett-agyagkel.imia termékekből,
nés/szög keresztÍnetszettel,
250xl 20x65 mm-es méletíi
kisméretii tömör téglából vagy kevésly*ti téglábó|,
falaz ó' cementes mészhabarcsba falazva
Kismérehi tömör tégla 250x120x65 mm nsz.
M 1 (Hfl0-mc) falazó, cem€ntes mészhabarcs

4,507 m3 0 27 .265

33"0l r.r.1.2.1.2.l.l-213210ó (00002 Endrenyi és Társa Kft.)
válaszfal építése'
égetett agyag-kelámia termékekből,
nútféderes elemekből,
100 mm falvastagságban'
330x238xl00 mm-es vagy 50ox238xl00 mm-es méretú
válaszfallapból,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM l0 N+F vilaszfallap, 500x238x100 mm,
M 1 (Hflo-mc) falazó, cementes mészhabalcs

99,38 m2 3.199'ó8 1.121

33.091-1.1.1-2110002 (00002 Endrényí és Társa Kft.)
Teherhordó és kitöltő falazat,
égetett agyag-ker!ímia termékekból,
nllásbefalazÁs' nyílrisszúkítés vagy kisebb falpótlások,
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel,
nyílásbefalazás, nyílásszÍikítés vagy kisebb falpótlások'
Kisméretú tómör tégla 250x120x65 mm I.o'
M l (HflO-mc) falazó, cementes mészhabarcs

2,656 nr3 t l  t t t  < t 15.105

i költségvetB a oN 20l 0-l ldanlir léteImdje seri.! a TERC v]P progrmcsonagláva| kcruh kii!ásÉ,

0 122.883

317.984

88.212

I I t..t05

40.119

Iclterc\teÍcvipv0l0 |\onszla\Epulel épíós2et,sIo8
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ssz. Tételszám
Tételkiírás

35-000-2.1
Tetőlécezés boÍtása bá.mely
egyszercs homyolt cserépfedés alatt

112 ,n2

35-000-9.1
Egyéb ácsszerkezetek,
fa1épcső bontása

6m2

42 35-002-t-0111601
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm.es átfedéssel
Hungisol APP (tetőfedési a]átétfólia), 0,12 mm

442 m2

13 35-003-1.1-0410024
Tető1écezés
hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tető]éc 3-6,5 m 25x50 mm

112 ,n2

216,84

441,18

35-003-1.6
Tetőlécezés
tetőlelüiet ellenlécezésének elkészítése

442 m

K35-003-2.1.1-0310001
Erpal io\Ltz (JblJ lap ala

272,62 Ú1

35-005-1.1.2-0211007

272,62 m2 3.956,04

47 35-008-1.2
Egyeneskaú falépcső, palló fapofríkkal,
egy vagy több karral'
bé1ésdeszkával

Erységle jutó (HUF)
Alyag Munkadíj

209

2.58't

152

418

811

15.124

85.565,04 70.148

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

92.378

1S.504

109.103 ű'|a4

197.186 181.756

67.18'l

103.596

1.078.496 t t t  t 1 1

31.721 90.741

2,16.085 2u1.716

40

41

152 12.930

380

165

45

46
Vízálló, múgyantáva] stabilizált faforgácslap (oSB) elheiyezése
vágott (nútolatlan) kivitelben'
Íiiggőleges vagy vizszintes feli,ileten
Vízálló fafolgácslap (oSB), 2500x1250x22 mm méretú

5.786,88

48 35-080-4.2-0310010
Sze1emen, szarufa' lécezés cseréje;
szarufiik
LucGnyő fűrészelt gelenda 100x150 mm-es

2,876 fam3

óm2

. kTá*Etzési kóltsigvetés Ú oN 2010 ] ada1tár téte]rendje szeíni a IERC vlP prcg.mcsonagjála] koruLt kiiráyá
c:lier.\tcrcYip\2ol0 l\.nsz]."cpülcl épitéjzel nn8
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Eg/ségre jutó (EUF)

Anyag Murkrdíj

10. oldal

A tótel árr óssz€scn (IIUR)
Anyag Munkadíj

cse!éje'

4292 a2 3.846í8 165.091

0

0

0

0

62.192
$.alult' homyolt kiviúelben

1.463

cseéje'
30 cm szélességig,

kivitelben
1113 m

t.1.1
leveÉ6o

vag:Jr mennyezetől
cementes mésáabÜcs

l,5 cm vastagságig

0

161.06r

214,320

58.520

57.985

203.374 788.481

80.652 214,890

2E.422 169.20s

1.501

564 82

13

380

42636 1.653

'akolat 
leveÉse

a. 110

Bó.00o-1.4

2'5 cm vastagságig
B2 0 532

yatolat lev€rése
lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig

34,68 m2 O 1.612

36-001-I.1.1-0550040
$ima oldalfalvakolat készítése kéá felhordással'
bo|só, vako|ó cementes mészlrabarccsaÍ'
léglafelüJeten' 1,5 cm vastagságban
Hvb8.mc, belsó' vakoló cementes mészhabaÍccsal és
I]s60.cm, feliiletkepző (simító)' meszes
E€mentbabaÍccsal

477 m2

6204 r.653

36-001-31.1.1-0550090
I{om|okzafuakolat késátése
kiilsó' vakoló cementes mésáabarccsal, sima kivitelben' két
Étegben'
fflggóleges és vízszintes felÍtleteD' átlagosan 3 cm vastagságban
Hvhl o-mc' killsó' vakoló oementes mésáabarccsal

130 B2

36-00132.2
Iiíbazati cementvakolat készítése
2 cm vastagságban, fasimítóval simítva

41,81 n2 679,8 4.047

i tÓ|Etgv.d6 & oN 20l0-l ldd&tétd'lndje s'.Íittt...ÍERc vlP po$mcs@agjTval t.r0tt ki|ráÍa
c:\t.rc\t.rcvip\2o t o- l \onsd a\Épul.t ép Ilészet' s lo 8



íl1
Tételszám
Tételkiírás

Esiségr€ jutó (HUF)
Anyag Munkldíj

11. oldal

Á téte| ára összesen íHUF)
Anyag Munkadíj

36-005-1 1.1.2.r.1-04r0816
Hagyományos nemesvakolat késitése
kézi felholdással.
dörzsölt felülettel,
ftiggőleges felületen' homlokzaton
Íinomszemcsés d.os 2'0 mm
weber.ter 302 M vékon}Tétegű nemesvakolat, medium, Kód:
302M, l. színcsoport

130 m2

x407-9.2-0415423
fÁbazati vakolatok;
díszítő és lábazati múgyantás kötőanyagú vakolatéteg
felhordása'
kezi eróvel' vödÍös kiszerelésű anyagM]
Baumit Mozaik vakolat Finom finomszemcses. 8 féle szín.
ci\kszáú 925206

41,81 m2

36412-2.1.1.1-0415953
szellőzó, falszárító felújító vakolat készítése,
alacsony és közepes só és nedvességtartalom es€térL
kéá felhordással, sáraztnbarcsból,
2 cm vastagságban
Baumit sanova vakolat,N/ Nehéz cikkszám: l53104

176 n2 3.868,92 1.083

x-w0-2.1.2
Vakolatok pótlrís4 kesken}vakolatok pótlása
oldalfalon,
l l.20 cm szélesseg közt'tt

271,7 B

566,28 160

2.1s9,52 912

792,72 456

73.616

90.290

680.930

52.362

14.853

98.800

38.131

190.ó08

123.895

9.895

201.163

K36490-2.1.2-0101010
Ablakprirkányok javítása

21,1 m 0 456

36"090-3.2.1
Honlokzati párkányhúás javítása, a meglazult,
sérült vakolat levelésével' sarck és csatlakozís.
összedolgozással'
3l-50 cm kiterített szélességig,
biásypódás 5% alatt

17,5 m 448,76 11.495

i költs:égv.!T! a TN 2010-l ád!r|{i t..&tEndj. @in! á TERC \'lP progm.snlgiÁva] k.írlt t(iÍúsa
ctdc!Úcvip\2o]0-]\onszla\Ép0|9t épités2el l jo8
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.}loÍúokzati nlláskeret javítís4 salokösszedolgozással,
16'20 cm kiterített szélességig,
biínypódás 5% alatt

Erysegre jutó (EuF)
Anyag Munkadíj

12. oldal

A tétel ái. óssz€sen (HUtr')
Anyag Munkadíj

39.512 42,741

39,6 m

).

117,48 7.695 4,652 304.722

39403-1.2.1.3.1-2120031
szerelt gipszkaÍton á.lmermyezet fém vázszelkezetrc (

r duplasoros),
..íilasztható ff iggesáéssel,

jek és illesáések alapgletÚelve (Q2 minőségben)'
|áLtsz6 botdázat|,J,

40 cm bordaLávolsággal (CD60 /2'7)'
0 m, összeffiggó felületig,

12'5 Ínrn \tg. gipszkaIton borítással
RIGIPS tiizgátló építőlemez RF 12,5 ÍtÍL dilekt ffiggesáővel

16,42 m2 2.406,36 2.603

r.2,r.4.11120041
gipszkarton álmemye1el [ém V's7erkezehe (

ffiggesztéssel'
és illesáések alapglettelve (Q2 minőségben)'

|űszó botdázaÍtá,
cm bordatávolsággal (CD60/27),
m, összeftiggő feliiletig'

rtg. tűzgátló és impegnált
mm !'tg. gipszkarton borítással

nizgátló imprcgÜilt epítólemez RFl |2.5 mm. direkt

429 m2 2.884,2 2,603 12.373 11.1.67

r.2.2,3.1-2120031
gipszkarton ámeorryezet fém vázszeTkezeÍe (

fiiggesáéssel,
csavaÍfejek és illesáések alapglettelve (Q2 minőségben)'

látszó bordázattal,
40 cm bordatávolságga| (cD60/27),
10 m, összeffiggő felÍilet felett,
1 |te. t1ug;a ó'12'5 Ílm \'tg. gipszkarton bodtással
RIGIPS ti2gát1ó epítőlemez RF 12,5 mm, dilekt ffiggesáóvel

12,22 m2 2.406,36 2,204 29,406 26.933

krfiségvetés e lN 2ol o 1 'd.íjr tétetrEdje sdi4 a TrRc \.tP Fog@c$magiáva] küült kiidsÉ
c ltercYercvip\2o I o- l \onsda\ÉPÚl€l épttés2et slo8



Tét€l8zÁm
TéÍelkiírís

L4g
ErységrQ jutó (HÜT)

Anyag Munkadíj

510

t52

13. oldal

A Íét€l ára összes€n (IIÜF)
Anyag Munkadíj

41-00tLl
sí<pala fedés bontása (brírmely méretÍí)

16 m2

41400-4
CseÉpfedés bontása (brármely rendszerü)

442 n2 0

41-002-1.1.1-0110001
sikpala eryszeres fedés léceze$e vagy deszkázatm
40x4o cm-es sarkított nég}zet (szabvány) palával'
45" alatt
ETERNIT síkpala egyszeÍes fedésíí sarkított négyzetpala, 40x40
cm. natúÍszfuke

3.278,88 475

532 0 8.512

0 251.940

2.74428 380

41-003-119.4
sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél
taÉj gerinc késátése geÍinccserépp€l' gerinccseÉp-rögzítóvel,
ft sűs gerincelemmel v ag Eeiicszo|Ióző.sza|4gal
(nagyhullámú tetőcserepeknél -K, PA- zírócserép alkalmaása
sziikséges)

47,5 m 0 1.159

41403-l 1921.1-01 15080
sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél
kiszellőáetés.
szellözócseép elhelyezese tetófelületen
TONDACH PAtoTÁS kerrárnia szellózőcserep , 27x43 cm,

16 m2

41-003-101.1.1.2-01 15061
Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetócserep€kkel,
(T' cs' K' Po' PA típusú)'
fi'dtés nélkiil,
3 1.35. tetőhajlásszög között
TONDACH POLKA kerámía alapcserép, 25,5x43 cm,
téglavörös

u2 Ú2

téglavörös
46 db 933,24

41{03.1 19.31.1.01 1$ó5
saÍolt égetett agJ.ag tetőcserepeknél
hófogók elhelyezése,
hófo gócserép elhelyezése tetőfelületen
T0NDACH POLI(A kelámia, hófogócserép, 25,5x43 cm,
teglavöIös

4ó db

52.462

1.212.972

42.929

7.600

r67.960

ss.053

6,992

ó89'04 152 31.69ó 6.992

i költségil,dés e tN 2olo-l &tíi& t.l.|Éndjc *Íií! a T€Rc vIP p.og@6m'gjávai l.€rÍlt kilrá.E 
rcvip\2o l o l \on9]dÉpÚ]er épitésu t,s|o8



Lt7
TéteIszám
Tételkiirás

Eg.ségre jutó (EUI.)
Ányag Munkadíj

14. oldal

A tétel ára ósszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

ó.613

87.638

104.79t

81.044

81.315

4r-003-119.32-1197045
saÍolt égetett agyag tetőcsercpeknél
csatomaszellőző vagy antennakivezető egység elhelyezése
venduct antennakivezető gamihjm HP50 Polka alapcseréphez,
téglavöós, bam4 aBtlacit

rdb

42400-2,1
Lapbulkolatok bontása'
padlóburkolat bármely méÍ€tii kőagyag, mozaik vagy
tört mozaik (NovA) lapból

104,83 m2 0 836

42-000-3.2.2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szónyegbuÍkolatok bontása'
csaphomyos vagy mozaikparkett4
22 mm vastag aljzatbetoEa ragasztva

145,14 m2 O 722

K42-002-2.r.2.4-0512053
Lábazatburkolat készítése,
egyenes, egysoros kivitelben,
mázas kerámia. vagi mtírványlapokból'
15x30 cm-es, l5 cm szélessegben
15x30 cm-es mázas

157,98 m 0 513

K42-01 1-1.1.1.2-0148702
FaI-, pillér és oszlopbulkolat hoÍdozószeÍkezetének
felületelőkészítése
beltérbeÍr
tégla, beton és vakolt alapfelületen'
kenhető víz- és pámszigetelés felhordrísa egy rétegben,
haj laterősítő szalag elhelyezésével

225'25 n2 0 3ó1

a -0lt:2.1.1.1-01511 2l
Padlóbwkolat hordozószerkezetének feliiletelőkészítése
beltáben'
beton alapfelületen
felületelőkésátó alapozó és tapadóhíd felhordása egy Étegben
webeÍ.col pfim€r alapozó' Kód: G65020

113,07 n2

6.6132 209

161,04 228

209

0

18.209 25.780

kozbcs&Eési költséeyen:s e TN 20I 0 l ldanáÍ tételÉndje sdi.! a TERC vlP pogrmcsnagj'"". *.' 
tl''f.t,'*,oou, o t\ons2|a\Ep0lct épllészel s1o8



Tétc|$zóm
Tételkiírás

ttB
Eg/ségre jutó (EUF)

Anysg Munkadij

t5. oldal

A tétel ára összese! (IIUF)
Aryag Munkadíj

K42-0tt -2.1,1,z-ot 487 02
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben.
beton alapfelületen
kenhető víz. és páraszigetelés felhordása egy létegben,.hajlatelősítő 

szalag elhelyezésével
12.4I Ú2 0 304

42412-1,1,1,1,1,2-OA2$O1
Fal- , pillér- és oslopburkolat késátése
beltérben.
ógla' beton, vakolt alapfelilleten,
názas kerámiával'
kötésb€n vagy h{ílósan, 3.5 ÍlÍn l'tg. ragasáóba rakva' 1.10 mm
fugas#leséggel,
10x10 - 20x20 cm közötti lapm&ettel
LB.Kmuf BASISiBázis lagasztó, EN 1 2004 szeÍinti c 1 T
minósítéssel, beltéri-fagyílló lapokhoz.
LB.KnaufColorin fugtázó, EN 13888 szerinti cG2 minősítéssel,
fehér

22535 m2

K42-nr2-1.2.r.s.1.r1-0212010
Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése
kült&ben, tégl4 beton' vakolt alapfeliileten' kapu és kerítés
e.edeti állapotnak megfelelóen,
41 0 mm !'tg. Égasdóba rakv4
állandó fu gaszélességgel'
40x40 cm befoglaló lapméretig
PRoFIFLE)íProfi flexragasaó, flexibilis, megcsúszásmentes,
Colorin széIes fusázó. fehér

52,8 m2

42-022-r.1.r.r.1.3-0212010
Padlóbrrrkolat készitése,
b€ltérb€n'
tegla. beton, vakolt alapfeliileten,
mázas kenáÍniával,
kötésben vagy hálósan' 3.5 IÍtm !tg. ragasáóba rakv4 l-10 Ínm
fugaszéleséggel,
25x25 - 40x40 cm kt'zötti lapmérettel
LB.Knauf PRoFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 1 2004 szerinti
c2TE minősítésse|. fl e\ibil is. megcsüszásmentes,
padlófíitéshez is,
LB'KnaufColorin flex fuqázó. EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér

113,07 m2

159,674 82r.7t2

52r.664

609.099 302.91s

0 22.013

3.372'6 3.ó48

0 9.880

s.386,92 2,619

i lolls.9€tés e TN 20 t 0 ] adaíái !.l€tMdje sbin! ! TERC vlP pÓgfu.$nagjávál ker'lt kiirá!É
l\onsz|a\ÉPolet épilé9e.slo8



LL3
Es|Is€rc jntó (EUT)

Anyag Munkadíj

1.2.1.2.1.1-0212004
bulkolat készítése'

hótefielt feltileten,
beton, vakolt alapfelitleterq

gt€s' kőporcelán lappal,
tötésben v8gy hálósan' 3-5 mm !'tg. ragasÍóba rakva' l-10 q|m
frrgaszéIeséggel,
20x20 - 4Üx40 cm közötti lapmérettel

19,97 m2 0 3.135

K42431-1.3.1.1.4-M70316
Mí,lkőbutkolatok;
lábazat' új kapu és kerítés
belyszíni felhordással,
feltileti megdolgozás nélkúl,
faltőként,
120 cm magasságban
Műkőkeverék színezett, Íinom, fag1r- és kopásálló

12,6 D 0 6.745

K42-031-1.4.1.1.1.3-0470316
Miikőbrnkolatok;
könyöklőbuÍkolat'
hel1színi felhordással,
felületi megdolgoás nélktil,
3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyen]ítő betonnal,
vízoÍral, 35 cm kiterÍtett szélesség
MűkókeveÉk szinezett' frnon' fagy- és kopIásrálló

2O,01 m 0 4.104

K42.031-1.5.1.1.4-047031ó
Míikóbukolatok;
fedkőbu*olat, kapu es keÍítés
helyszíni felhordríssal' felttleti megdolgoás nélkül,
3 cm Yastagságban, 2 cm vastag kiegyenlító betonnal,
50 cm kiterített szelesség
Műkókeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló

9,9 m n 5.624

42-031-1.7 .r,I
Múkóburkolatok;
helyszíni múkó felületi megdolgozása,
fényezett kiütelben,
vízsántes felületen

11,98 m2

16. oldal

A tétel ára ö8sz€len (HUR)
Anyag Munkadij

0 62.606

0 84.987

0 82.367

0 5s.678

0 34.143

Ez ' kózbé*rlsi |o|tségv.tés e oN 2010 l adlttá' ü'i.lMd,ie 5ái!! a TERC vlP progrmMmagjÁval kúült kill49r,'
c V.lc\teNip\2o l o t ü'zla\Epo|d ép|B2el s|o8

2.850



t-2F

Egységre jutó (HLTF)
Ány&g Munkadíj

t-1.1,2.2

mÍikő felületi megdolgoása,
szegélyek között szemcsézve,

eges f€liileten
15,12 m2

1-2.3.1-0310208
onnan készült aljzat kiegyeÍlítése ragasáott parkett4
lamint rugalmas burkolat alá (lrag igénybevétel)

nedves cemen1esztÍich és betonpadló feliilet előkészítése.
mm vastagságban (<6 cM%)

.col fluide padlókiegyenlítő és folyékony|ígyas ragasztó (
). Kód: F605
127,23 m2 1.180,08

0 7.081 0 107.155

17. oldal

A tétel ára összesen íIIÜF)
Anyag Munkádíj

150.142 193.390

542.454 125.703

51.014 30.468

18.0s8

1.520

42-042-5.1,1-0312101
Larninált padló fektetese'
kegyenlített aljzatra,
telibe ragasztva (mechanikus illesztésÍi)
(Íagasáó anyag kiilön tételben kiíIva)
sommel Loggia xl's Ac3 kopásáll. laninált burkolat. 7 IÍrÍn
1tg., 19,2 cm x |29'2 cm,10 szín

127,23 a2 4.263,6 988

a-042-3t.4.7
LábazaÍ kialakítása'
ponorenn orEKotarool,
falábazat (székléc) készítése

80,18 m 636,24 380

43-000.1 (00001 Neú nevesít€tt a}vállalkozó)
Függőereszcsatoma bontása,
50 cm kiterített szélességig

85,84 m 0 456

43400.5 (00001 Nem neyesített alvállalkozó)
l€folyó csatoma bontása
50 cm kiterített szélességig

39,6 m 0 456

43-000-7 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
szegélyek, páÍkány könyöklő bontása'
100 cm kiterített szélességig

6m 0  931

39.143

5.5860

ktllségvetés c oN 20t0-l ádáttár tétellendje sze.int, a TERC vIP pÍogmcsonaejálal Lolüll kiiÉsrt
clt€rc\tddipvo l o- 1\onszla\Epülel épitéset'slo8



!-Ll
18. oldal

Tételszám
TételkiÍrás

Erysógre jutó (HÜF)
Anyag Munkadíj

Á téte| ára összesen íHUF)
Anyag Munkadí.!

43400-8 (0000l Nem nevesített alvállalkozó)
Falfedések egy vagl két vízoros. hajlatbádog bontása.
l00 cm kiterített szélességig

17,2 m

85,84 m 1.059'9ó

0 608

43-002.l.7-0140002 (00001 Nem nevesít€tt a|vállalkozó)
Függőercszcsatoma szerelése, félkörszelvényÍi'
bármilyen kiterített szélességben,
horgaDyzott acéllemezből
Függóereszcsatoma Ha 0,55, félkör szelvénYű. Ksz: 33 cm

160 90.987

45.790

10.458

65.238

42.881

19.152

32.680

4.332

9E 43-002.t 1.6-0140602 (00001 Nem nevesített a|vál|alkozó)
lrfo]yócsö szerelese kör keles4mets7ene|.
báImilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezbő|
Horganyzott ]efolyócső Ha 0,55, köIszelvényű' Ksz: 33 cm

39,6 m 1.15632 1.083

99 K43.003-5.1.3.3.0993010 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
KéményszegéIy szerelése
keményhéj allású tetőhöz,
horgalyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélességgel
Kéményszegély horganyzott 0.55 mm \tg.' Ksz: 50 cm

om 0 3.192

100 K43-003.7.1.3.3-0993067 (00001 Nem nevesített alvál|alkozó)
Hajlatbádogozás korcolt kivitelbe1L
kiselemes vagy tíblrís tetőfedó rendszelhez.
egyenes kivirelben,
horganyzott acéllemezből,
81-l00 cm kiterített széIességgel
Hajlatbádog horganyzott 0,7 mm \'tg.. Ksz: ]0ocnr

17,2 rl

2db

0 1.900

101 K44-00l-l.l.l.1-0131032 (00001 Nem nevesített a|vá||alkozó)
Fa beIleri nyí|ászafók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utó]agos elhelyezéssel'
tömités nélkül.
(szere]vényezne' finom beállltássa.,.
6.00 m kerületig
aj-o1 konszignációs jelű 75x210 cm

o 2.166

E' . tÓzb€szzósi kr|Niev.Gs ' oN 20 I Ú.l ad'rÍár t.rclÉndje winl a TERC VlP p@gm.sonsEjáYa] \cíÍl|l kiirÁ' c'
(] !lg'c\te.a'lpc0l0 l$is7|a\Epii et építérz!'l'sIo8



Tételszím
Tólolkiírás

0 2,L66

0 2.166

0 2.ró6

0 2.166 0

0 3.116

pÍo8ÍÚn6omagjávaj terBh kiíásÍa
c:\t.Íc\tcrcvip\20l0

19. oldal

A tétel ára összesetr ÍHUF)
ADy&g Munkadíj

4,332

2.166

2.166

3.r 16

LLL

Eg/ségÍ€ jutó (EUr)
ÁIyag Munkadíj

K44-00l-1.1.1.1-0131033 (00001 Nem nevesített alválla|kozó)
Fa beltéri nyílászáIók
elh€ly€zese' előrc kihagyott falnfllisba" utólagos elhelyezéssel,
ti'Bítes nélkül,
(szerelvényezve, fi nom beá.llítással)'
ó'00 m keníetig
aJ-02 konszigÍrációs jelú 75úl0 cm

2db

K44-001-1.1.1.1-0131034 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
Fa belteri nyílászárók
elbelyezése, e1őre kihagyott falnflásba' utólagos elhelyezéssel'
tömítés nélkÍit'
(szerelvényezve' fi rrom beállíüással)'
6,00 m kerületig
aJ-03 konszisftációs ielü 90x2l0 cm

2db

K44.001.1.1.1.1.0131035 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
Fa belteri nllászárók
elhelyezése, elóre kihagyott falnlllásba' utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve' finom beállít'issal)'
6'00 m kerÍiletig
aJ-04 konszignációs j elű 90x210 cm

1db

K44-001-1.1.1.1-0131036 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
Fa beltéd nyílászáxók
elhelyezése' elóre kiharyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel'
tömítés nélkiil,
(szerelvényezve, fi nom beálítással)'
6'00 m kerÍiletig
aJ.05 konságí.íciós jelÍi 90x2l0 cm

l db

K44-001-1.1'1.2-0131036 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
Fa beltéri nllászfuók
elhelyezése' előrc kihagyott fa,lnllásba' utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkíil,
(velelvényezve' finom boátlítással)'
6.0l.10.00 m keri et között
aJ-06 konszignációs j elÍl' 100x2l0 cm

ldb

kólrségvctes utN 20i0 l 'ddt'. ér.lÉídje *ÍiÍ! sTERc vlP
l \ons'a\EpÍler épíéstt'do8
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20. oldal

Ssz. Téte|szám
Tételkiírás

Egségre jutó (HUF)
Anyag Mulkadíj

A téte| ára összésen íHUF)
An lag Munkadíj

t.
r
I
T.
f
t-
t-
T.
f
f
É

+
t
l:
f
f

r

l07 K44-00l.l.1.l.2-0131037 (0000r Nem nevesített.lvállalkozó)
Fa beltéri nyílászfuók
elhelyezése, elóre kihagyott falnyí|ásba' utó|agos e|helyezéssel'
tömítés nélkül,
(szerelvényezve' fi nom beáIlíLíssal)'
ó.0l-10.00 m keúlet között
aJ.07 konszignációs jelű. 100x2l0 cm

l db

l08 K44-001.|.l.l.2-013 t 038 (00001 Nem neyesített alvá||alkozó)
Fa beltéri nyílászalók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel.
tömítés íélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
6.01.10.00 m kerüIet között
a.I.08 konszignációs jelű, l ] 0x2l0 cm

tdb

0 3 .116

0 3 .1 l ó

0  3 . l1ó

0  3 . |  l ó

U

3.116

3 . l l ó

l09 K44-001-l.1.1'2.0131039 (0000l Nem nevesített alvállalkozó)
Fa beltéri nyílászárók
elheiyezése. előÍe kihagyott fainyilásba. utólagos elhelyezésscl.
tömítés né]kiil'
(szerelvényezve, |rnom beállitással)'
ó'01.10.00 m kerület közöt1
a.J-09 konszignációs jelú. l20x210 cm

l db 3 . l l ó

l l0 K'l4.001-1.1.l.2.013I040 (0000l Nem nevesített alvállalkozó)
Fa belté nvílászírók
elhelyezése' előre kihagyotl t.alnyílásba, utólagos e]helyezésse].
tömítós íélkül'
(szerelvényezve' fi nom beállítással)'
ó.01-l0'00 m keÍÍilet között
aJ-10 konszignációs jelű, 100x2:lu cm

tdb

l ll K.l'l.001-1.l.r.2-013l041 (00001 Nem nevesített alválla|kozó)
Fa kültéri nyílász.i.ik
elhelyczésc. előre kihagyott Íálnyíliásba. utólagos elhelyezéssel.
1ömítés néikü1,
(szerelvén1'ezve, Íinom beállítással)'
ó.0i-]0,00 nr kerület között,
aJ'1 1 konszignációsjelíi' 108x220+50 cm,
Meglévő ajtó felúj itása!

tdb 3.116

3 .1 t6

1.116

Lz a kózb.\lÍllsi ki'h\cs! €lil u í)^. 20 io-] adáftár IcrclÉnijc szerinl. a TERC vIP pÍoetÚc$mlsjav.] kdrlrll tlirAÍa
L:\rcrcirú.vip?0 0 tbnrztarEpdtur eDirJ\/.r jto8



1?

LLl
21. oldal

Ssz. Tételsám
Tételkiírás

Egrségre juÚó (HUl)
Anyag Mulkadíj

A tétel árr ósrzesen (HUF)
Anyag Munkadíj

q
{

r:
+
E:
*

t
I
f

112 K44.001-1.1.1.2-{l131M2 (0000r NeE nevegített alvótlrlkozó)
Fa belleri Úyílászáfok
elhelyezése, elóre kihagyott falnyílásb4 utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül.
(szerelvényezve, finom b€állítással),
6'01-10,00 m keriitet között
aJ-l2 konszigníciós jelú, 110x2l0 cm

0 3.116

113 K44-001-l.1.l.2-0131043 (00001 NoE neYesíÍett a|vá||alkozó)
Fa beltéri nyílászíÍók
elhelyezése, elórc kiiagyott falnyílásba' utólagos elhelyezessel,
tömítés nélkiil.
(sze.elvényezve, finom beríllítással),
6'0l-10,00 m keíilet között
aJ-l3 konszignrációs jelú, 1l0x210 cm

ldb

ldb

rdb

l db

3.1t6

3.116

3, t16

3.r16

0 3.U6

I 14 K44-00r.1.l.1.24131044 (00001 Nem nevesített alváIlalkozó)
Fa kÍilté.i nyílásafuók
elhelyezése, előre kihagyott falnyÍlásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés uélkül,
(szelelvényezvo, fi JIom beálítással)'
6'01-l0'00 m kertilet között
aJ-14 konságnációsjelil, 115x220 cm,
Meglévó ajtó felújítása!

3.116

3.116

0

115 K44.001.1.1.1.2.013l045 (00001 Nem nevosített alvállalkozó)
Fa küItéri nyílászírók
elhelyezése, elóre kihagrott fatnyílrásba' utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkiil,
(szerelvényezve, finom beállítással).
6,0l-l0,00 m keriíet közön
aJ.l5 konszigruációs j e|ű. |24u2.40 cm,
Meglévő ajtó felújítása!

rró K44-001.1.l.1.2-0131046 (00001 Nem nevesít€tt aká||slkozó)
Fa kü]téd n}'í1ászlírók
elhelyezése' elóÍe kihagott fairrfllásba" utólagos elhelyezéssel, '
tömítés nélklil'
(szerelvényezve, finom beállítással).
6'01-l0,00 m keÍtilet között
aJ- 1 6 konszign.ációs j e|íil' |23,250 cm'
Meglévő ajtó felúj íLása!

ldb 3.1r6 3.116

E2 . közb€s6l'i kÓlhégv€t.s a tN 20 lo l ad{tát úteItmílj. sein! . TERC v|P progmcaomigiÁval keru|t kii6E
c:\l €rc\t.@ip\'0l0.I\o.s'dÉpüIet épitészct'slos



44<

Egysegre jutó (HUtr)
Anyag Munk8díj

1-l.1.1.2-0131047 í00001 N€m nevesitett alvállalkozó)
b€ltéd nyílászárók

elóre kihagyon fa]nyílásba utó|agos elhelyezéssel.
nélk0J,

filom beálítással)'
l.10,00 m kefiilet között

-|7 konságnápíós jelíl, I30X256 cm,
ajto felújítása!
2db

-1.1.1.2-0131048 (00001 Nem nevesített alvá||.lkozó)
behéri nllászárok

elöre kihagyott falnllásb4 utólagos elhelyezéssel,
nélkül'

venyezve' finom beállítással),
l-10'00 m keriilet között

.l8 konszignációs jelű, 130x256 cm,
ajtó felújít.ása!
ldb

.1'1.1.2-0131049 (00001 Nem nevesített alvállalkozó)
b€ltéri nyílászírók

elórc kihagyott falnllrásb4 utólagos elhelyezéssel,
nélkii]'

vényezve, fi nom beállítással)'
l-10'00 m kefiilet között
19 konszignációs jelú' l30x256 cm,

ajtó felújít'sa!
4db

-l.1.1.2-0131050 (00001 Nem n€vBített a|vál|alkoz\ó)
beltéri nyílászírók

előIe kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
nélkül,

finom beállítással),
l.10,00 m keriilet között

konszignációs jelÍl, 145x256 cm'
ajtó felújitása!
rdb

0 3.1ló 0 3. t  16

22. oldql

0 3.116

A tétel ára ósszesen (IIUF)
Anyag Munkadíj

6.232

0 3.116 0 12.464

0 3.116 0 3 .116

lólMglctés e oN 20l0-l ad&tÁr ételfudje serií! a TERC \^P p.ogrmcsonagjával kcrüh tijÍásÍa
c lt.rc\te.cvipv 0 l 0-1\onszla\Épülel épíéset' í 08



Tétebzím
Téte|kiÍrás

,4r^

E5|ségrc jutó GIUB)
Anyrg Munkrdíj

23. oldal

A tétel ára ósszesen (HÜF)
Anyag Munl€díj

K44.001-l.1.1.2-0131051 (00001 Nee nev€sít€tt rlvÁlla|kozó)
Fa kültéri q'ílász.árók
elhelyezése, elóre bbagyott falnllásb4 utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül.
(szerelvényezve, finom beállítással),
6.01-10.00 m keflilet kitzittt
aJ.2l konszignációs j elű, 170'40 cm,
Meglévő ajtó felújítása !

ldb

K4,to0l-1.1.1.2-0131052 (00001 Nem nevesitett a}Íá||ir|kozó)
Fa kiiltéri n}'ílásáIók
elhelyezése, előre kihagyott fabllásba utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve' firlom beálítással)'
ó'01.l0'00 m keÍiilet közótt
aJ-22 konszignációs jelíi' 182x305 cm,
Moglévó ajtó felújítása!

ldb

0 3.11ó 0 3.116

0 3.116 0 3.11ó

23.075 61.63s

0 2318 0 4.636

44401.5.'0990138 (00001 Nem nevesített rlválla|kozó)
Nlltíszáro és falszerke zetközöÍti' hézag töÍnltés€ poliuretán
habbal,
0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, kÍilső - belső
oldalon
Rögzítés poüuretán habbal

18022 m 128,04 342

K44-002.r 3.1.t-0 | 2008l (0000r Nem oev(sített a|váll8lkozó)
Fa kültéri nÉásárók'
hószigetelt' fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásb4 (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4'00 m kerületig,
aB-01 konságnrációs jelú' 60 x 60 cm

2db

K44.002.1.3.1.1-0120101 (00001 Nem nevesitett alvállalkozó)
Fa kiiltéri nfilásaárók'
hőszigetelt, fokozott légzírású ablak elhelyezése,
előre kihas.ott falnllásba' (szeTelvényezéss€l, illesáéssel),
4'00 m kerületig'
aB.02 konszignációs jelÍi' 90 x ó0 cm

ldb 0 2.318 0 2318

kólt*gv€tés @ oN 2o10.l adadá' údrÚdjc sz.rht a ,ERc vIP prcgmc$nagiávd kdülr kiirlsn
cltfu\Í.dipvoro-l\TBzla\Épold épllé9c!.siT8



' J  qq

Esnégre jutó (HUF)
Á!ty&g Mut {idíj

K44.{02.13.l.l-'0120102 (00001 Nem nGv€sltett .Ivá[s|kozó)
Fahiltéri nflásáro(
hóság€telt, fokozott légzfu ású ablak elhelyezése'
elóIe kihagyott fa,lnyílá6b4 (szercIvényezéssel' illesáéssel),
400 m kerületig
aB03 konságnációs jelil, 60 x 90 cm

24. oldol

A téte| ára óssz$€n űIUtr.)
Ányag Munkadíj

K44-002-1.3.1.1-0120104 (00001 Nem nevesÍtett alválla|kozó)
Fa kÍiltái nyílásárólq
hőszigetelt' fokomtt légárású ablak elhelyezése,
elöÍE kihagott falnyílásba. (szerelvényezéssel' illesztessel)'
4,00 m keriiletig,
aB-04 konszignációsjelű, l05 x 80 cm

3db

0 2.318 0 2.318

0 2.318 0 6.954

0 3.154 0 3.154

0 3.154 0 22,078

0 3.154

l db

K4Á402.1.3.2.'4120090 (fi)fi)l Nem nevecitett alváu&|kozó)
Fa kültéri nílásairok'
höszigetelt' fokozott légárású ablak elhelyezése'
előle kiharyott fa|aflásba. (szerelvényezéssel, illesáéssel),
4.00 m keÍület feletl
aB.05 konszignációsjelíi' 100 x 175 cm

l db

K444o2-|,3.2.ío|20251 (00001 Nem nwesített alvá &lkozó)
Fa kiiltéli nyílászárclq
hősziget9lt, fokozott légzárású ablak elhelyezése'
előrc kihagott falnÉásba' (szerelvéayezéss€l, illesztéssel),
4'00 m kerí 9t felett'
aB-06 konszignációsjelű' l24 x 2M cm

7db

130 K44-002.1.32.5.0120252 (00001 N€m nevesÍtett alvál|alkozó)
Fa kiiltéri nyílászáók'
hóMigetclt fokozott légzárású ablak elhelyezése,
etöre kiha$ott falnÉásb4 (szeretvényezéssel, illesztéssel),
4.00 m kertllet feletl
aB-07 konszignációs jelú' 160 x 200 cm

ldb

13t K'|4402.132.r0120253 (00001 Nem Dev€sÍtettalvál|a|kozó)
Fa kiiltéÍi nyílászáxók'
hószigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kiharyott falnllásba, (szerclvényezéssel, illesztéssel),
4.00 m kerillot feletl
aB-08 konságnációs jel{ l 70 x 200 cm

2db

3.154

0 3.154 0 ó.308

Ez ' tózbéeÍ,ési kó|ts.$t(b e tN 20l0-l adríár t,.t.üqdj. si!! sTERc vlP 'ÍÚgMcM'gjÁld kqüh ldÍÍósú
c'\t.Íc\EíctiP\2olo |lons'aGpoLt.p'l6z€! slo8



LU 25. oldal

TéteIsám
Tételkiirás

Erységro jutó (IIUtr)
Anyag Munkadíj

Á téte| ára összesen ű|UF)
Anyeg Münkadíj

14,727

95.000

l09'3ó6

2.850

192.217 212.954

4J.333

K44.002-2.0184103 (00001 N€m nevesitett alvállalkozó)
Fa ablakdeszka, könyöklő, elh€lyezése (szereléssel)
Ablakdeszka, alapozott' 250 x 20 mm + belsó oldali parapet
burkolat

21,53 B 0 684

K44-090.2.8 (00001 N€m Devesített alvállalkozó)
Meglévő nagykapu és utcai ajtó gyártlísa és beépítése

l krt 0 95.000

K4s-.004-2-0180301
Rámpakorlát elhelyezése
Acélcső kol]át, oszlopok*al,2 sor51 mm átmérőjű kézfogóval,
rrlázolya

38,12 m 0 2.869

K45-011-1.1.1.2-0185002
Beltéri információs rendszer elhelyezése'
válíozó szélességben és solkiosÍásban,
eloxát alumíniumból'
ajtó felirati tábla fejléc,

15 db

K45-011-1.13.1-0185013
Be]léÍi információs rendszer elhelyezése.
változó széIességben és sorkiosáásban'
eloxáIt alumíniumból,
szintjelző' eligazitó tíbla

ldb

47 -000-r.21.2.1.r.1432061 l
Belső festéseknél felület előkészítése' Iészmunkák;
glettelés,
miianyag kötőanyagú glette1 (simítótapasszal),
vakolt felületen,
hírmilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan feliileten
Jubolin kész glgttanyaggal

653 m2 29436 418

47400-7.1.1.2-02s0081
Fafelületek mázolrásának előkészítő és ÉszÍÍIunkái;
Íegi olajÍniizolás eluivoIílása fa nyi|íiszliÍó
szelkezetöl,
leégetéssel, l9maratlással vagy festékeltávolító pasztával,
tagolt felületről
Kromoflíg

9631 m2 450,12

190

r90

1.140

190

109.748

krhsTgveés & oN 2010 1 adattár t.telrcndje 9en4 a TERC vIP prÓgÚcson.gjávát kcÍo|t kii.ás!a'
cltelc\terdippo1 0- l \on5z|a\Épolet épíégcl s]08



Tótelszám
Tételkiírás

4741 1-15.1.1.1-0150241
Díszperziós festés
miianyag bázisú üzes-diszperziós
f€hel vagy slfuilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapalt, előkészített alapfeliileten,
vakolaton, két Étegben,
tagolatlan sirlta felületen
Saket DFI diszperziós beltéri festék' fehér

922 n2

44q

Erységre jutó QfiIF)
Alryag Munkadíj

566,28 285

604,56 570

102,96 431

184,8 361

26. oldel

A tétel ár& ósszeseB (IIUF)
Anyag Munkadíj

185.094 93.155

58.201 54.87 4

94.929 4n2.914

14.250

27.796

41-OOO-7,1.22
Fafelületek mázolásának előkészítő és lészmunkái:
Égi oIajmázo|ás eltávotiúsa fa oyi|ászáfo
szerkezetól.
lekapalással (raskettázás),
tagolt felületól

9627 a2 88,44 950 8.514 9I.457

41 -000,7.2,4,2-0137 10r
Fafeliiletek m.ízolrásrának elókésátő és részÍnunkíi;
fafeliilet beeresaó alapozása egy létegben'
vizes bázisú alapozóval,
tagolt felülete{
capacryl Holz.lsogrund vizes bázisú alapozó, fehér

326,86 m2

4740&73.2-0150112
Fafeltiletek mlázolásának előkészító és részmunkái;
simító tapaszolás fafellileten, egyszeri és minden további,
tagolt felületen
Trinát Mestertaoasz. EAN: 59506|609376

96,21 m2

K47 -n13 -32.1.2.1-0145021
Utcai téglahoÍÍokzat tisztító festése

62,5 82 n 224

47.031-1.r.1.1-0130701
Belső fafelületek
alapnrlzolrásq
mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú a1apozóval,
tagolatlan fcliileten
TÍinát alapozófesték, feh& l00,
EAN:5995061117031

150,41 n2 54.298

kdtsé9ciés & oN 20l0-l ádanÁr útelErdje s&.inl a TERC vIP progrmcsofugjávai lGIüt kiirísn'
c\ercVcrcvippolo l\ons2a\Épü|et.pné*ls|o8



Téte|szám
Tóte|kiírás

EAN: 5995061119042
150,41 n2

47-031-13.1.1-0130701
Belsó &felilletek
fedónrí'.olás4
nüg}antabázisú (alkid) oldószetartalmú alapoóval'
tagolatlan feliilet€D
TÍi!át alapoófesték' fehér l00,
EAN: 5995061117031

150.41 D2

47-031-1.5,1.1-0130361
Belső fafeliiletek
zománc1akkozása.
miigyantabázisú (alkid) oldószeÍtaÍtalmú zománccal,
íagolatlan felületen
Tlinát magasfényű zomráncfesték, fehér 1 00,

175,56 361

0 </--\

ErységrG jutó (EUB)
Arysg Munkrdíj

27. oldal

A téte| ári összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

26.406 54.298

27,399 62.811

230.s8s 46.936

298.267 107,331

182,16 418

47-031-33.634219073
KÜJső fafeliiletek
fedóü!ázolása
sánes lazur bevonóanyaggal,
tagolatlan feliileteL két étegben
Thermoshield Nahr.e lasul' pfuaáteresztó, kiefer (fonyó)

l76Ás n2 1306,8 266

4M02-13.1.1-04r$21
Talajnedvesség elleni ságetelés;
Padlószigetelés'
ery rétegben, minimum 4'0 tnm vastag
oxidtílt bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként
vagy sávokban olvasztásos ragasztással,
az átlapolrásoknál teljes felületú hegesáéssel fektetve
ISo-LINE GRI]ND 4,5 üvegfátyol hodozóÍétegű, 4 mm
névleges vastagságú oxidált bihrmenes lemez

269 n2 1.108,8

K4&002-1.45.1-01 1s009
Müanyag dombomyomott lemezzel rögzítés nélkill
(rögzíüis kütön tételben)'
HDPE anyagri kis dombormagasságri lemez
(domborulatokkal a talaj irányába fordítva)
DÖRKEN DELTA MS 500 mm donbormagasságu
szigetelésvédó lemez,
sz€relöbeton kivált]ásáÍa

26,64 m2 r80 10.123

költségvetés e oN 2010 1 ülaíár í'telMdjc slcrint l TERo v|P prcEmMagjóv.l kd|lll kii.íM
c]tercveBip\2olo-l\oísa.\Épol.! épIlészet glo8



1\)
28. oldal

Tételszám
Téte|kiínás

Eg/ségre juró (HUF)
Ányag Munkadíj

A tétel ára összesen íHUF)
Anyág Munkadíj

150

2,62 m2

153 48-031-1.4.1.1-0099010

48-007-41.1.1.1.2-0093619
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése' vízszintes felületen,
aijzatbeton alá,
úsztató rétegként,
expandált poliszirolhab lemezzel
BACHL EPs-L 4 standa-rd expandált polisziroI keményhab
]emez. '''tg. ó0-3 mm/c

266'1 Ú'2 2.313,96

48-007-41.1.2.1-0092009
Födém;
Padló hószigetelő any ag e|helyezése' vizszintes felületen.
piímafiil vagy áJpad|ó tartószerkezet közé,

1.178 ó15.7.Í5

675,4s4

r0.469

381.501

51.242

3l3.46ó

284.888

1.593

528.010

29.612

sálas szigetelő anyaggal (üveggjrapot' kőzetgyapot)
RocKwool Mulrirock tóbbcélú kőzetgyapot lemez

272,62 m2 2.477,64

48-007-51.1.1-0r1016s
Hőhidak hószigetelése;
bentmaradó zsalrrzatként alkalmazva,
extrudált polisáirolh ab |emezze|
STYRoFoAM IB-A hőszigeteló lemez, vastagsiig:60 mm

ó08

Utólagos talajnedvesség e|leni vízszintes falszigetelés készítése,
tégla vagy kő{égla falszerkezet vÍDIAFoGAs
LANCFURESSZEL
töíénő sizakaszos átfitészelésével,
falszerkezet műany'ag ékekkel való kiékelésével. iniektáló
csonkok eIheIyezéséveI,
zsugorodáskompenzIílt habarcs résinjektáással,
H DPE lemez védőréteggel'
elasztomerbitumenes (SBS modifrkált) lemezzel' átlapolások
mentén
bitumenes hidegragasztóval töIténő folÍonosítással fekte1ve
VILLAS E.Pv 4 F/K' poliésáerfátyol hordozórétegű, 4 mm
nevleges vastagság]i e|asztomerbitumenes (sBs modifi kált)
lemc7. cARBoFoL 406 ripustt tlDPF védöreleggel

3.995,64

55,58 ker.m2 6.864

K49-900-1.3.8-0123343
Redónyök javitrisa' régi részek leszere]ése'
új részekkel töÍénő pótlása,
Íarcdőny, feliiletkezeléssel'

44,62 m2 r.\18,4

t54

Munkanem összesen: 12.141.365 12.ó90.004
íI.Il!Egve]6 ' oNlíI!.l-dn.lfi]I|e]renE€sffi-] nTEFc-vl}rpniiiamosomad6ám* i rfi.6Á-_.

c \terc\crovip\2olo l\onszla\Épübl épíés2ct'sIo8
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KOLTSEGVETES
a

Kéteryházi Bö|csőde áúa|akítás
Be|ső épüleÚgépészeti kivitelezesi munkíiró|

kivitelezési tervhez

574'l' _ Kéteghátza' UtÚörő u. 116.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK BoNTÁsI MIJNKÁI:

KTZPoNTI FÜTÉs szERELÉsI MINKÁI:

vÍzELLÁTÁs, LíELEGVÍZ TER}"sLÉs szEPcLÉsI MUNKÁI:

szENNwÍzELVEZETÉS szERELÉsI MUNXÁK:

BELSÖ GÁZELLÁTÁS SZEPJLÉSI MÜNKIK:

BELSÖTERÚ HELYISÉGEK szELLózÉsE:

NETró TÉTELES TsszEsEN:

NETTó tsszEsEN:

AF A (25'/o)l

BRUTTO TSsasEN:

Dátum| 20]0'junius 5'

Anyag /Fü

0

t.141,4t0

3.928.54r

r.251.420

143.210

128.080

-t.t98.72t

DI lFA

594.225

210.579

621.224

23L648

220.039

86.192

2.Ó24.50,|

9.223.2?8

2.305.807

tt.529.035

íF#It*rt

öÜ'ffi'",1';
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sÉGI ÖNKoRMÁNYZAT

Kelt: 2010. évjúnius hó 04.napl KÉTEGYHÁZÁ" FT TER 9.

leírrása: Késátette: salkadi Ep.Ip. Közös Kff.
Bölcsőde átalakítás

i rendszerek bontási munkáí.

Kóltségvetés fóösszesító

Alyagköltseg Díjköltség

közved€n költsége 594.225

közvetlen költségei 594.225

öDkÖltség összesen 594.225

vetítési alap l.4 594.225
vetítési alap

vctítési alap

ára

l(öltség} .s a2 oN 20l0-l ad'trá. Él.|ffidj. sz.nnt. a l ERc vIP Píogrmc$mlgjával ker k kilÉsB'
c:v.rc\ftv'pv0l0 toníh\8rbód€ Epol.BéPés^lh.lsó3lo8



t-s!
Munkanem összesító

száma és megnevezése

i csővezeték szerelése
i szerelrények és berendezések szerelése

Anyagköltség Díjköltség

0 155.705
438.520

mwkanemei összesen 0 594.225

kr'oégv.Es u TN 2olo'r !dat!á' rétIrenrtje s'inl, . TERC viP *"ö""y.ffii]j'ts-'ÍJ;3i.öl6óde Éplr'etgépégel beIsó'slos



Ssz Téte|szám
Téte|ki|rá8

' l 'z 'q

E5iségre jutó (IUF)
Anyag Mutrkedí

475

12.350

A tétel ára össz€setr (EUF)
Alyag Munkadíj

K81-000-1.1.1 (00001 00001 Ism€r€tlen alvá e|kozó)
Meglévő acél fűtésí csőhrílózat bontása

200 n

KE1.000.1.1.2 (00001 00001 Ismeretlen a|válla|kozó)
Meglévó horganyzoü acél víz csőhrílózat bontása

100 m

K81-000-1.2.4 (00001 00001 Ismeretlen alváll&|kozó)
Kibontott befendezések és csóvezetékek elszállítása

I ktr

K82-000-3.4 (00001 00001 l3meretl€n alYó rlkozó)
Meglévó vizes berendezésí tágyak (WC' mosdó, zúanyzó,
mosogató) bontása

10 db 3.382

KE2-000-4.2.1.1 (00001 00001 Igmoretlen alvállalkozó)
Meflévő gb}anm és szerelvények bontása

I ktt

K82-000-4.2.5.2 (00001 00001 Ismeretlen alváll&lkozó)
Meglévő radiátorok bontása

32 db

Munkuem ösgzesenl

0 1.80s 0 1.805

589

0 95.000

0 58.900

0 395.200

33.820

0 9.500 0 9.500

594,22s

tó|Iséev.tés d lN 20l o-| ad!í!' tél.|mdje sainr t TERC vIP prgÍlh6o'n'gjávd kdott tilt,sÉ
c;\Deunfu is and s€nin8s\us'lDokMmfu mot\Ep0lctgj'.lat behó'slo8



: NAGYKtzsÉol ÖNKoRMÁ{YZAT

: 5741 KÉTEGYHÁZÁ. FT TÉR 9.

4 T ^
oL\)\c

Kelt: 2010. évjúnius hó 4.nap

Készítette salkadi Ep.Ip. Közös

AC5.:-

leírása:
épület Yízellátás, melegvíz temclés

i munkái

Endrényi és Társa Kfi. (10 % feletti alvá.llalkozó) kivitelezésében)

Költségvetés fóósszesító

közvetlen költsége

köz!'etlen költségei

önköltség összesen

i fedezet vet.alap

i8azgatási ksg. vet.alap

l'etítési alaP 1.4
vetítési alap

A vetítési alap

ára

A.rlyagköltsé8 Díjkijltség

3.928.541 621.224

3.928.541 621.224

3.928.541 62t.224

3.928.541

3.928.541

62r.224
4.549.',765

4.549.',765

4.549.-r65

i lT|bégvetés & oN 20 l0-l adan.! létellcndjc s2sinl, . TERC vlP prgrdcsomótjáYal ks(jlt lijtósá

\ '.. - :--;t-

=-{ ," i'Bl

c ' bölc3ö{t. vÉ.|lálás' m.l.gr É l.m' és '.l ío8



o411/-. I

Es.ségre juÍó (HUF)
Anyag Munkadíj

380

1. oldal

TéÍe|s,ám
TételkiírÁs

A tétel ÁÍa összeseí (HUF)
Anyag Munkadíj

K54-005-5.1-0112052 (Endrényi ós Társr Kft.)
25x3.as Wavin PE SDRl1 polietilén csóvezeték szerelése
föld.irokban jelzőszalaggal
Íöldkitermeléssel, homok rágyazattal' ft ildvisszatöltéssel'
lömöÍítésseI

l0m

K9Í..005.5.1.0112054 (Endrényi és Társa Kft.)
40x3,7.es Wavin PE SDRI1 polietilén csővezeték szerelése
ftildfu okban j elzószalaggal
fóldkitermeléss€l, homok ágyazattal, íöldvisszatöltéssel,
tömörítéssel

35m 265

K54-0t6.7.l @ndrényi és Társ' Kft.)
csővezetékek fertótlenítése,
DN 200 méretig
vízhálózat nyomásproba' víááózat feltöltése

354 m 35

190105

190

323

76

1.050

9.275

12.390

570

228 244.800

r26.000

107.600

79,800

282.900

1.900

6.650

134.520

1.1,10

41.040

l8'ó20

12.160

6'4ó0

5.244

K54-016-7.2 @ndrényi és Társa Kft.)
ANTsz által végzett vízmintavételi vizsgálat

2db

K81.00r.1.3.3.1.l.t.1-0329501 @ndrényi és Társa Kft.)
16x2.es Wavin Kl oxigéndiffrlziómentes csövezeték
idomokkall védőcsóben szerelve

180 m 1360

K81401-1.3.3.1.1.1.2.0329502 (Endrényi és Társa Kft.)
20x2,25-ös Wavin Kl oxigéndiffriziómeltes csövezeték
idonokkall védócsőben szerclve

70m 1.800 266

K81.00r-r33.1.1'1.3-0329503 @ndrényi és Társa Kft.)
25x2,5-ös wavin K1 oxigéndiffiizióm€núes csővezeték
idomokkal

40m 304

K81-001.1.3.3.1.1.1.4-0329514 (Endrényi és Társa Kft.)
32x3.as Wavin Kl oxieéndiÍn.lzíómentes csővezeték idomokkal

208 3.990

K81401.1.3.3.1.2.1.1-0329541 (Endrényi és TáÍsa Kft.)
wavin csől,ezető ív vizes berendezési tárgl b€kötéshez (90. . .:'
ló-os csőhöz)

69 db 4.r00

2.690

c\bÖlcsóde YIzellálás. ne|csl2 tem és'zcl,i|o8
i kölséglcús e tN 20l0-l ddattÁr €t.ttídj€ s4rin! . TERC vlP prog@soFagjáva|



8&, Tét€l6zám
Tételkiírás

L%
Esrségr€ jutó (EUtr)

Anyag Munkldíj

6.350 418

1.600 684

2.030 160

A téÚel ára összes€n (HU!')
Anyag Muíkadíj

139.242 5.244

1.600 76

19.200 8.208

10 81401-1.3.3.1.2.1.1.03295ó1 (EndróDÉ és Tátt& Kft.)
Iyóyíz lez/'ték'
ttrétegú csó szerelése,
PE-Xc'/ÁVPE-HD anyagból'
péshüvelyes kötéssel,
csóidomok és szelelvények elhelyezése,
egicsatlakozástl csóidomok préselt kötéssel,
DN 12
wAvIN Kl fa.likoÍong bclső menettel' l6x1/2.'' FPFBló

69 db 2.018

K81.'001-133.1'2.12.0329543 @ndrényi és Társa Kft.)
wavit! csóvezető ív vizes berendezési tárgJl bekötéshez (90o . ?
20-as csőhöz)

ldb

81.001-133.1.2.1.2-0329562 @ndrényi és Társa Kft.)
Ivóvíz vezeték.
otrétegú csó szqelése,
PEXo/AVPE-HD anyagból,
pÍéshüvelyes kötessel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
eg)icsatlakozású csóidomok péselt kötéssel,
DN 15
wAvIN Kl falikorong belső menettel' 20xll2", FPFB2o

ldb

K81.00r-13.6.1.r.1.5.0333015 (Endrényi és TóIs& Kft.)
40x4-es wavin K1 oxigéndiffiiziómentes csővezeték idomokkal

108

2,822

63.500 4.180

K8l-'o0G1.1.1.1.1.í0242522 (EndréIyi és Tírsa Kft.)
supersan ?22xl.es foÍasztható Yörösréz csővezeték idomokkal
Kimarm Kaiflex ST csóhéj hószígeteléssel

6 E 1.530 456 9.180 2,736

KE1.006-1.1.2.l.2.6-0242628 @ndrényi és Társa Kft.)
supersan ?28xl,s-t's forrasztbató vörösréz csővezeték
idomokkal
Kimann Kaiflex ST csőhéj hószigaeléssel

12m

K8l.006-1.1.2.1.2.7-0242635 @ndrényi és Társa Kft.)
Supersan ?35xl,5.ös foEasztható vödisréz csővezeték
idomokkal
Kimann Kaiflex sT csőhéj hőszigeteléssel

16m 32.480 t2,160

Ioltséevetés e oN 20l0-l adaít ÉldMdj. sej.! a IERC MP pfugEnosoÍnagjával k€.olt kiltásÉ
c:\\btlcsódc vizcllá!ás. meleevÍz lm' és szÓÍ's|o8



A4q

TóteIkilrás
Erységre jutó (Hm.)

Alyrg Munkadíj

K82-001-6'2.2-0130525 @ndrényi é's Társa Kft.)
Tömlővéges tölki-iifító go|yóscsap - l/2

2 üb 2,260 621

K82-m1-6.4.8.0111223 @ndrényi és Tírsa Kft.)
l''.os kericsap, faglcsappal, ti'Íúővéges csatlakozóval

I db 2260 836

KaL401-1.2.1-036|611 @ndrényi és Társa K:ft')
Holeywell sMl52-1/2AA membrános biáonsági szelep - 1/2.'

l db 2.600 969

K82-001-7.3.1.0114002 @ndrényi és Társa Kft.)
Tour&amp;Andersson STAD szabá}zószelep iirítéssel - DN20

2db 4.040 1.064

|.73,14175543 (EÚi|rényí és Társa Kft.)
üsszacsapószelep szerelés fém betétes - 3/4''

t db 540

'(g2-00t-7 324|16722 (Endrényi ér Tírsa Kfu)

1.064

Kétoldalon menetes szerelvény (golyóscsap) szerelése . 3/4''
952 1.064

K82401-1.42-0|16123 (EndÍénf és Társa Kfü)
Kétoldalol menetes szerelvény Golyóscsap) szerelése . 1 ''

2db

K82.001.7.5.1-0115545 (Endréoyi és Tórsa Kft.)
Mofém visszacsapószeleD szerclés fém betétes - 5/4,'

rdb 1.150 1.571

K82-001-7.52-o116732 (Endrényi és Társa Kft.)
Kétoldalon meDetes szeÍelvény (golyóscsap) szerclése . 5/4..

3db 2.700 1.577

K&2.00t-7.6.1.0111016 (Etrdrényi és Társa Kft.)
Kétoldalon meneles szerelvény elhelyezése'
külső vagy belsó menettel, illetve hollandival csatlakoáatva
DN 40
szelepek, csappant)ruk Gzabályzó' folÍó-elátó, beavatkozó)
Fedeszelep (MSZ 13132) NNY 6 - DN40

2db

A téte| ára összeseu (HUF)
Anyag Munkadij

4.520 r.254

2.260

2.600

8.080 2.128

540 1.864

1.904 2.128

3.168 2.622

1.150 1.577

8.100 4.131

5.640 3.382

836

969

.  2db

1.584 1,311

2.820 1.691

i töliégvd.s 'z ÖN 20l0-l sdú!. l!.&lMdj€ @nni t TERC vIP progrm6oíagjÁval kerull kiírÁs'a
c ]\brlcsóde vi2ellóÍÁs' nolecvlz teÍn' és sa,slo8



!-ha
Tétolszám
Tételkilrá3

Erységre jutó (HÜtr)
Anyag Munkadíj

l .3l I

A tétel ára összesen íIIUT)
Atryag Munkadíj

1.340 r,691

12.800 1.311

K82.001-7.6.1.0115546 (Endrényi é! Tírsa Kft.)
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése.
külső vagy belsd menettel, illetve hollandival csatlakoáatva
DN 40
szelepek, csappantyúk (szabányzó' fotytó.elziró, beavatkozo)
visszacsaoószeleo NNY 6 . DN40

l db r340 1,691

K82-002-2.1.2.13'13.0110139 (Endrényi éE Tórsa Kft.)
Vízrnérők elhelyezése, hitelesítve,
kétoldalon külsó menettel,
illetue hollandival csatlakoztatv4
bÁzi yizÍílaő'
hidegvízre'
tredvesenfutó.
többsugaras,
DN 25
MoM oPTIMA SUPER Qa 3'5 többsugaras' nedvesenfutó,
szárnykerekes hidegvízÍíffi 3 oc.ig,, y ízsz.beépítésre, L=2ó0
mm,3,5 m3/h, R:7704 0910

r db 12.800

Kg,-004.I.2-0237043 (Endrényi es Társa Kft.)
Elekhomos melegvíaermelő és üáro1ó berendezés elhelyezése,
taÍtozékokkal,'szelelvényekkel, vízoldali bekötéssel,
elekhomos bekötes nélkiil,
20,01 . 80 liter között
Szakszer OKHE-8O fali áló villanybojlel (80liter' Pvill=2,2kw)

l db 17.360 6.270 17.360 6.270

K,]24043.2.243432tl (Eldrényi é9 Társa Kft.)
Közvetett f,itesű, álló vagy fekvó, íxen beépített fÍitócsókígyós,
melegvíá|ároló ber€ndezés elhelyezése és bekötése'
két fütőkígyós kivitelb€n (szoláx),
20l-500 l közdtt
viessmann vítoc€ll-B 100.300 két hócserélős hasznáati
meleevíz tiíroló

l db 137.600 25.650 137.600 25.650

K8240+3.2.24343212 (Endrényi es Társa Kft.)
viessma r vitosol 200 (Ií11ó) rrapkollektor, kész tetóre való
telepítéshez szolgáó készlett€l

6db 160.480 25.650 9ó2.880 153.900

K82.008.3.13.1.1 (Endrényi és Társa KfÚ.)
Viessmann PSl0 Divicon osáó napkollektoros kölbe'
keringtető szivatt,úval, szerelvényekkel

1 klt 10.080 5.301 10.080 5.301

ko|rs€gv.rés e TN 2010-1 adürá úelÍ.ndje sai't' a 'ERc vIP po8tDcsoh'gjával ke'ült kiirása
c\\bólcsó.e vltllál&. nc|eevl7 lem' és ser,s|o8



t-44 
s. ordar

ssz. Tétel8zám Erységre jutó (HUF) A tét€I ára össz€sen (IIUF)
Tételkiínis Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

33 K82-008-3.1.3.1.2 (Endrényi és Társa Kft.)
viessmaÍtÍl kiegészítő hómérsékletkülönbség sz,abályzó
kollekor bekötö készlettel.
fagyáltó fo|yadékkal

I klt 5.301

34 K82-008-3.1.3.3.3-0160105 (Endrényi és Társa Kft')
Fűtés-. klíma-. hűtéstechnika
nedvestengelÉ szivattyúk
standard (átkapcsolható) szivattyúk

wilo-Star-Z 2516 (230V.lfázis) bronzházas HMv. kedngtető
szivattvú

1db

2ó.800 5.301 26.800

21.010 5.472 21.040

. 
eg}es5szivattÉk (ivóvíae) menetes kötéssel

4db

38 K82-009.2.2.1.4-0214235 (Endrényí és Társa Kít.)
] Egyedi$/futásúkétmedencés'1400x700x850-e5rozsdamentes

acé] mo.oBató berende7és
beépí!ése 2 db fa|i Kludi Logo egykaros fali kitblyó keverő

' osappal. 4 db tartalékelzalo
sarokszelcppel, bűzelzáróval

98.800 6.137 -195.200 I'r.5{8

1db 112.ó00 6.|31 112.600 6.131

l  Ezak ö zb !g . / . ' kohségvc l . sUtN20]í l3danár t le tend]osz . r in | .T !R . .v |PpRrerancs .magjá lak .Ír fuk i iÍÁIa
Ú .b.'!csi'de lj/ € llálás nrc|.elú tdÍn és7.Ísins

r lr - La

L,

n
L--
ir
I
-

5.172

35 K82-009-1.l.l-0215o2l (Endrényi és Társa Kft.)
L - B&amp;K wB 440c rczsdamentes acél fa|ikút hideg és

m(leg\ izes tömIöVéges csatlak01á5u
tali kilolyó csappa]. 2 db tana]ékel7iíIó sarolszelepclkeJ

i - 2 db 42.000 760 84.000 1.520

36 K82.009-2.2.1.4-0214231 (Endrényi és Társa Kft.)
L . Egyedi gytínású kétmedencés, 1200x600x850.es. :ldb jobb és

1 db baloldali csepestetőtálcás
] rozsdamentes acélmosogató berendezés beépítése. 2 db fali
L - Kludi Logo egykaros fali kifolyó

keverő csappal' 4db lartalékelzáró sarokszeleppcl, meglévó
bijze|útóya|

2 db 100.800 6-131 201.600 17.114

37 Ka2-o09-2.2.|.4.0214233 (Endrényi és Társa Kft.)
; Egyedigyártásúkétmedencés'l200x600x850.esrczsdamentes

acé] mosogató berendezés
beépítése 2 db fali Kludi Logo egykaros fali kifolyó keveró
csappal. .l db tanaIekelzáro
saroksze leppel. meglév ó bíizelzár óy aI



t-hL,
6. oldal

ssz. Tételgzóm
Tételkiírás

Egségre jutó (IIUF)
Anyag Munkrdij

A téte| ár! öslzesetr (HUF)
Any.g Munkrdij

39 K82-009.5'1.0112761 @ndrényi és Társa Kft')
Atfuldi 4182.es 1 csapl1tkas mosdó (55x44) bercndezes
elhelyezése, Hl-l32-es szifonnal,
2 db tartalékelzáó salokszel€pekkel' Kludi'Logo-Mix egykaÍos
mosdó keveró csapteleppel

12 db

40 K82-009-9.2.1.0210041 (Endrényi és Társa Kft.)
Zuhanykabin' Kaldewei 9ox90.es aélleEez zuhanytácával'
bűaeLzAróva|'
Kludi Logo-Mix falba építhető egykaÍos zuhany csapteleppel,
Sirena fix fali
zuhan}'fejtaÍtóval' sirena 35 zubanyfejiel' HL5l4/sN zuhany
bűzelzáÍóval

2db

21.400 3.002

81.600 2.698

256.800

163.200

37.800

r07.520

36.024

5.396

2.698

22.018

4| K82409-92.|-0210051 (Endrényi és Tírsr Kft.)
Nltott zuhanysaÍok, HL 522N sáfonÍIal'
Kludi Logo-Mix falba építhetó egykaros zuhany csapteleppel,
Sirena fix fali
zuhanyfejtartóval, sirena 35 zuhanyfejjel, HL514/sN zuhany
búzelzáÍóval

rdb

42 K82.009-11.1.r.1.0110011 (Endrényi és Társa Kí1.)
WC csésze elhe|yezése és bekötés€.
öblítőtaÍtáy, salokszelep' WC iilóke'
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
alsókifolyrisú'
Alfrldi Btíás 4004 also kifolyású gyemek WC berendezés
szerelés szerclvényekkel' Dömötör
tattá||ya|' tattdéke|zaó saÍokszeleppel' elzáÍó sz€leppel,
monoblokk Tendszelként kialakítva

7db 15.3ó0 3.154

43 K82.009.r1.1.1.2.0110231 (Endrényi és TíÍsa Kft')
Alfi'ldi Blázis 4032 alsó kifolyású wc berendezés szerclés
szerelvényekkel' DömötöÍ
tartáuyal' taltalékelzáró sarokszeleppel, eizáró szeleppel,
monoblokk rendszerként kialakítva

2db 15,800

37.800 2.698

3.154 31,600 6,308

. tTzbcsÉzési kóllségv€t.s 4 oN 20I0.i !dd!Í Ú.lradje szcriíq a TERC vIP pBgm6om'gjdüal keíl|t !.iináR



Lhs
7. oldal

Tételszám
Tételkiírás

Egységre juló (flUF)
Anyag Munkadíj

A tét€l ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

K82.009-15.1.1-01r1521 (Endrényi és Társa Kft.)
Alftldi bázis típusú fali vizelde berendezés szerelése
nyomógombos idóátett vizelde
öblítőszeleppel, l db tartalékelzáró sarokszeleppel, vizelde
szifonnal

4db 28.240 r.900

K82.009-19.9.2-0313604 (Endrényi és Társa Kft.)
Csapte|epek és szerelvényeinek |eIszerelése.
termosáátos használati m€legvíz kevelőberendezés
felszerclése. menetes csatlakozással.
DN 20
Danfoss ESBE Series 20 (38-65"c) termikus keverőszelep.
DN2O

1db 12.640 3.610

K82-009-19.9.4-0313614 (Endrényi és Társa Kft.)
B&amp;K Cal€ffi 523R.5/4'' típusú kevelő egység szerelés
kompletten szerelvényekkel

1 klt 36.840 3.838

K82-031.1.1.1.1.2-0114842 (Endrényi és Társa Kft.)
Vízszíiró elhelyezése és beköÉse'
visszamosható szűóbetéttel,
kézi visszaöblítéssel,
kétoldalon menetes csatlakozással'
DN 25
Hone}rvell F76S-12AAM bronálázas ivóvizszűÍó - DN25

1 db 9.360 l.40ó

K82.031-r.1.t.1'44114857 (Endrényí és Társr Kft.)
vízsziiró elhelyezése és bekötése,
visszamosható szfu őbetéttel,
kézi visszaöblítéssel'
kétoldalon menetes csatlakoz'ással,
DN 40
Hone}avell F76S-1I/2AAM bronzházas ívóvízszúrő . DN40

I db 6.120 1 ,786

r12.960

12.640

36.840

9'3ó0

6.720

7'ó00

3.610

3.838

1.406

1.78ó

Munkanem összesen: 3.924.541 62t.224

i liÖ|tséeveés ú oN 20l0-l ad.ttár lélÓIrcndje szen.l a TERC vIP progmcsomagjával terü|L (ilrÁsÚ
c \\brlcsóde vlrcl|átds' meleg!Jz Icrn éss7eÍ.sIo8
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szennyvízelYez€tés szerelési munkáí.
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Kelt 2010június 04.

ÁesaleEe öalKaol .E'D.lD. Á'n.

Költségvetés fiiössz€sílő

közvetlen költsége

közvetlen kóltsései

öDköltség összesen

i fedezet vet.alap

igazgat.ísi ksg. vet.alap

vetíÉsi alap 1.4
vetítesi alap

vatítési alap

áIa

Anyagköltség DÍjköltség

1.25t.420 23r.648

1.251.420 231.648

r.251,.420 23t.648

r.251.420

- 1.251.420

23t.648
1.483.068

1.483.068

1.483.068

Aláínís

tolségvetés a oN 20l0-l ldstl& tét.|Éndj€ trint. a TERC vIP Pogfucsom'giávat k.t0lt kikásB'
c:\erclfcvipvol0-lbnszlá\Ból6óde eéÉszer senn'a j2'do8

sÁnr.. DI 4FÍT('IPAnI
ÍrT .  . s  BFT
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1. oldal

Ssz Téte|szám
Tételkiírás

E5/ségre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A téte| ára összesen (HUF)
Anyag Munkádíj

K53.007.5'2-0412015 íHudák Kft.)
Épüeten kívüli beton szenn}.víz fordító akna elhelyezés .
NÁó00
középnehéz fedlappal

5db 49.000 3,496

8l-002-3.2'1.2.3-0131004 Q{udák Kft.)
PVC leÍblyóvezeték szerelése,
tokos' gumis.fuűs kötésekkel'
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba \,agy padlócsatomába'
Dr'* 50
PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1'8x2000 mm
tokosvégű

90 m 537 893

8l-002-3.2.1.2.4-013l005 (Hudák Kft.)
PVC Iefolyóve7-eték szerelése'
tokos. gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal' szakaszos tömörségi próbár,al,
horonyba vagy padlócsatomába'
DN 65
PVC vizvezetéki lefolyócső' KAEM 63x1.9x2000 mm
tokosvégű

8 m 115 1.007

K81.002-4.1.1.2.1-0131501 (fludák Kft.)
Pannonpipe KG-PVC műanyag csővezeték idomokkal - ?l10

40 m 2.430 874

K81-002-4.r.1.2.1-0131502 (Hudák Kft.)
Epületen kí\.Íili Pannonpipe KG-PVC műan)ag csővezelék
idomokkal - ?1 l0
ftildkitermeléssel, homokággyal, jelzőszalaggal.
földvisszatötéSsel. tömörítéssel

l 0m 2.150 471

K81-002.4.1.1.2.2-0131511 (Hüdák Kft.)
Painonpipe KG.Pvc mÍianyag csővezeték idomokkal . ?125

12 m 2.490 988

K81-002-4.1.1.2.2-0131512 (gudák Kft.)
Epületen kívüli Pafflonpipe KG.PVC müan}'ag csíivezeték
idomoklal - ?125
ftjldkiterme]éssel. homokággyal' jelzószalaggal,
iijld.' isszatötéssei. tömöIítéssel

5m 2-490

48.330

245.000

5.720

91.r0I

21.500

29.880

17.480

80.370

8.056

3.1.960

8.740

I l 856

4.94012.450988

lebé7.'in kól|scgleiés Ú o:i 20 l c l á& & a&ll €ídjc 9!nnt. á 'I.ERC v|P progfucÍnnagid al i.!ü|t kiiÍáÍ!'
c:l.1.I9n.r.\ jp.'?0|() Ilons7]!\ll0Icsóde gépcs7et sZ|n)\ i2 s]o8
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2. oldal

t-

I
l
I

Ssz. Téte|szám Eg/ségr€ jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

8 K81.002.4.1.l.2.3.0131525 (I{udák Kft.)
Epületen kívüli Pannonpipe KG-PVC műanyag csővezelék
idomokkal - ?150
Íöldkitemeléssel' homokággyal' jelzőszalagga].
ftildvisszatötésse!' tömöritéssel

35 m 3.600 1.216 126.000 12.560

9 82-009-21.1.0135007 (Hudák Kft.)
i. . Padló alatti illetve falbaépithető

bíie|záíó.
padló alall i ]. 2. j ágú elhe|yezése
HL 300 padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó
beömlési lehetóséggel, visszacsapó szelepes szifonbetéttel.
150xl50 ráccsal' Terhelhetóség I{ (150 kg)

l0 db

10 K82-009-21.2.0135006 (HudákKft')
Padló alatti illetve falbaépíthető
bűzelzáró e1helyezése'
padió feletti
HL 405 mosógépszifon falba süllyesztve' rövjdíthetó beépíő
dobozzaI nemesacél fedéllel

r db 1.500 1.7t0 1.500 1.710

l1 K82.009-22.5'2-0351321 íHudák Kft.)
Asio AS-FAKU E0 tipusú 2 l/s.os zsírleválasztó berendezés
lchelyczése talajban épületen kívül

1 krt 580.000 1.254 s80.000 |.251

L J 12 K82-009-31.l.1-0135001 (Hudák Kft.)
HL-21 iefolyó tölcsér

ldb 1.890 1.026

8. | 95 1.161 8 t.950 t1.670

1.890 1.026

13 K82.009.31.1.1-0135003 (Hudák Kft.)
Szenn)'víz hálózat 24 óús feltö]tési tesáje

1db 0 1.02ó

Munkanem össz€sen| ,'.251'.420 23!.ó.18

1.026

-r j
I E2akrzbcs^'tsi kóhsóev.tls au oN 20l0'l adatá! tdtcll.ndje szcÍint' a T!Jt('vlP pfugÍÚ1csom0$óv.| kenjll k]tráÍ!

(]'l!c.c\leÍo!ipl0l0 |\ons'a]'RÓ|osódc gúpÚ]7.I j7.lF\l l.8
,t,J-



r'vév :NAGYKÖZsÉGI ÓNKoRMÁNYZAT

cim IKÉTEGYHÁZA Fó TÉR

LhI

Kelt: 2010. június 04'

A munka leí.ása:
BoLcSÖDE KoZPoNrI rÚrÉs szrntLÉsl MLNKÁI

Késztilt:

Költségvetés fóösszesító

Készítette;Sarkadi Ép'Ip. Kft '

Megne\'9zés An}'agköltség

l- Epíimén)' közveilen kö]tsége 1.',|47_410 2 i  J . : i9

l.j Epítés közvetlen költségei 1.747.4t0 270.519

].4 Köz\'etien örú.öltség összesen 1..'74'7.4t0 27a. i1t

2'l Arkockázati fedezel vet.alap r .717.410

2'] Anyagigazgatási ksg. vet'alap | .'t 4't .4tD

2.5 Fedezet vetitési alap l.4
3.1 Tartalékkelet vetítési alap

210.5 .i 9
2 .4r7 .989

4.] AFA \'etítési alap 2.017.989

5. A munka iíIa 2.0r'1 .989

Aláírás

|' r hzbcsz.r/tli kö|c.g\elél u oN 20|0 l adat$ftcl.Il.ndje sz.Íint aTERc V|P pro:.dfi.soúie]álJ k..i |I knláJra
c k..!..Jip'2o|0-l onszla..B0iüsode l.0/po.níl:j j].\



Lha
l .  oldal

ssz. Tételszám
Tételkiírás

f.5/ségre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összes€n (HUF)
Anyag Munkadij

l K8l-004.1.3.4.l.1.2.1-0329501 (00004 Alvá|lalkozó| csak díj)
Fűtési vezeték'
ottétegű cső szerelése'
PE.Xc/Al/PE.HD anyagból'
préshüvelyes csókötésekkel,
16x2-es Wavin K1 oxigéndiffúziómentes csövezeték
idomokkall védőcsőben szerelve

110 m 1.056 ) r9 l16.1ó0

2 K81-004-1.3.4.1.1'2.2-0329502 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
FÍitési vezeték.
otretegú cső szerelése'
PE-xc/Al/PE.HD anyagból'
préshüvelyes csőkötésel.kel,
20x2,25-ös wavin K1 oxigéndimiziómentes csövezeték
idomoklal1 védőcsőben szerelve

30m 1.600 266 48.000

3 K81.004.l.3.4.1.l.2.3-0329503 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
pűtési vezeték.
Ötrétegű csó szerelése'
PE.Xc/AI/PE.HD anyagbó].
pÉshüvelyes csőkötésekkel.
25x2.5-ös Wavin K1 oxigéndiffuziómentes csővezeték
idomokkal

70m 2.456 111.920304

I13.040

227.584

25.080

7.980

21.280

9.690

4.256

4 Ktl1-004-l.3.4.1.l.2.4-03295l4 (00004 A|vállalkozó: csak díj)
Fűtési vezeték'
Ötréregú cső szerelése'
PE-xc/Ali PE-HD anyagból'
préshüveJ1,es csőkötésekkel,
32x3-as wavin Kl oxigéndiffúziómentes csóvezelék idonrokkal

30 m 3.7ó8 323

5 K81.004-|.3.4.l.2.l.1-032954l (00004 A|vál|alkozó: csak díj)
Fűtési vezeték.
otretegú cső szerelése'
P}i.Xc/Al/PE-HD anyagból'
préshüve1yes csóki'tésekkel.
csőidomok elhelyezése'
wavin csővezető ív radiátoÍ bekötéshez (90" - .]ló.os csőhi'z)

56 db 4.064 16

kó|ls.:velós u l)N 20l 0 l ódanáÍ Ételrendie srcrinl. a I'E Rc vlP progÍamuimdsjá\ .] k.rtl l kiiÍsÍa,
( .terü'l.rc\ ip9(l|0 l\)nszlr Brl.ylcc K.13D!lli ri:''] .|]\

J



t_k3- 2. oldal

ssz. TételszáEr Erységre jutó (HUF) A tét€l ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

6 K81-004.1.3.4.1.2.1.1-0329551 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
}ütési ve7elék.

. otlétegű cső szelelése,
PE-Xc/Al,?E.llD altyagból'
préshüvelyes csókötésekkel,

- csöidomok elhelyezése,
egycsatlakozású csóidom,
wavin Iéz falikorong Bdiátor bekötéshez (?16-os csőhöz)

_ 56 db 1.520 76 85.120 1.256

7 K81-004-l.3.5.l.l.t.5-0333015 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
- Fútési vezeték,

Ótrétegű cső szerelése'
PE-RT/AVPE-HD, PE-Xo/AYPE-HD

. vagy PE-Xb/AI/PE-HD anyagbó]'
préseit csókötésektel'
'10x4-es Wavin Kl oxigéndi1niziómentes csővezeték idomokkal

12 In 6.r84 418 74.208

8 K81-006-1.l.1.1.l.3-0243015 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
- Ré2 vezeték.

vörösrézcső szerclése'
- kapiilaris,lágyforrasáásoscsókötésekkel,

- cső elhe|yezése idomok nélkÍil, szakaszos nyomáspróbával'
lág1' vagy félkemény kivitelű lézcsóból'
DN 12

- Supersan ?15xl.es fonaszható vöÍösÍéz csővezeték idomokkal
Kimann Kaiflex ST csőhéi hősziseteléssel

óm I.r21 342 6.762 2.052

5.0ló

76í|

9 K81.006.1'1.1.1.1.4-0243018 (00004 AlváIlalkozó: csak díj)
Kez vezele\

- vörősrézcsó szelelése.
kapilIaris. lágy forras,7lasos csókölések} el,
c$ eIhelyeziie idomok nélkül. szakaszos n1omásprobá., al.

- iágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből'
DN 15
Supersan'/1 8x 1-es forrasztható vöItjsréz csővezeték idomokka]

- Iiimann Kaiflex sT csóhéj hőszigeteléssel
2 ÍA 1,327 380 2.654

J

E7 a kóz|rcszJlsi kÓ|lségleles ' o\.20l0.l adanáJ Elékeldje szcin| a l.}]Rc v]P prDgÍan].joúalráVait!ílltl.I]ájÉ'
( ]leí.l'er.rlt\20lo \onszh]B.].síJe Kizponl].u1....!



Egységre jutó (HI'F)
Anyag Munkadíj

3. oldal

ssz. Téte|szám
TéteIkiírás

A tétel ára összes€n (Ht]l.)
Anyag Munkadij

l0 K81.006-1.1.2.1.2.6.0242628 (00004 Alvá|lalkozó: csak díj)
Réz vezeték,
VöIösIézcsó szerelése,
kapilláris. kemény forasztásos csőkötésekkei.
csó elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomásplóbával'
kemény kivitelú rézcsőből,
I)N 25
Supersan ?28x1-es forrasztható vöósréz csővezcték idomokkal
Kim:mn Kaiflex sT csőhéj hőszigeteléssel

6m 1.640 684

ll K82-001-6'2.2-0130525 (00004 Álvállalkozó: csak díj)'|ömlővéges töltő.ürítő golyóscsap - l/2''
l db 460

i
-&

1,2

l3

1 1

-,t^

t8

K82-001-6.2.8-0l l5693 (00004 Alválla|kozó: csak díi)
l'tone)a\'e1l EA122-AA automata légtelenjtő szelep

3db

460 627

500 627

l .3 l  I

1.159

5.985

9.840

1.500

1.300

9.540

10.760

60.032

11.000

276.800

,1.t04

i .u8t

1.06,1

7.8Át'

ó.308

21.180

l1

K82-001-7.3.8-0l15ó82 (00004 Alválla|kozó: csak díi)
I{oneywell SM120-3/4'' A membrános biztonsági szl3lep szelelés

r db 1.300 1.06,1

K82-0g|.7.4.2.0116723 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
Mofém gol1óscsap szerelés - 1'.

6db 1.590

l5 K82-001.7.5.2-0116732 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
Molé]n golyóscsap szerelés . 5/4.l

,1 db 2.690 I.571

l6 K82-001.17.1.2-01ló131 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
l-ermosztatikus szelepI.ej fels7ereIése
radiátoÍsze]eD!€.
hollandival csatlakoztatva
Heimeier K temosztatikus radiátor szelep termolij

.28 db 2.144

K82-004'6.1'1.1-072101 l (00004 Alvállalkozó: csrk díj)
CiÍnm ERE35 (35 literes) membriínos zlín tágulási tartál.\

160

sZeíelese
l db 11.000 1. t _i9

K82.010-5.3.1-0343102 (00004 ÁIváIlalkozó: csak díj)
Vicssmann vitodens-l 00-w.35 fali (tulbós) kondcnzációs
gáZkazán időjaÍáskövető szabályzóval

l db 276.800 5.98-r

! za| i Ó7bcyÜ^s]| t l l ksó lv . l . s ! zo\24 l0  l ádanár téte lÍend i € s zer inÍ.a| | |{( .v |Pptogrmr .$m!q]á ' ' t ] [Úü]L( i r l t
. **."".' plolr, lbn!zIa.Il\j|.\óLl. K.7D.nl L]Llol sl..



Tétcbzóm
Tételkiírás

L-s t
Egsrfure jutó @UF)

Anyag Munkadli

22y'

4. old&l

Á tétc| árr összeren (EUl)
Ányag Munkadíj

s.620 2299

6.550 2.299

KgL4|L3.1.1.|44,a756 (00004 A|vá||&|kozó: csak díj)
Acéllemez kompakt lapÍadiátor elhelyezése,
gzéthoÍdással, tetókkal' bekótéssel'
I soros,
1600 mm-ig
300 mm
Punno cVMl l.300.400 beepített szelepes acéllemez
lapradiátor konzolokra szerelve

1db 5.620

K82.012.3.1.1.3-042Es31 (00004 A|vá[a|kozó: csrk díj)
Aéllemcz kompakt lapadiátor elhelyezése'
széthordással' tartókkal, bekiitéssel'
I soros,
ló00 mm.ig
500 mm
P'Emo cvMl l -500'400 b€építe1t szel€pes acéllemoz
laDradiátoÍ koozolokra szeÍelv€

rdb 6,550 2.299

Kr24t23.l.13442E532 (00ü|4 ÁIválla|kozó: c*ak díj)
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
szethordással' taÍtókkal' bekötéssel'
l soÍos,
1600 mm-ig
500 om
PuÍmo cvMl l.50G500 bépített szelepes acéllemez
laoradíátor konzoloka szerelve

l db 7380 2299 7380 2.299

K8L0|23.|.|.44428606 (000M ÁlvÁ||alkozó: csak dij)
Aéllernez kompakt laFadirátor elhelyczése,
szétholdással, tartókkal, bekötéssel,
I soros!
ló00 mm-ig
600 mm
Purmo cvMl 1-600400 bépített szelepes acéllemez
laDradiátor konzolokra szcrelve

ldb ó'800 2.299 6.800

ko|Bev.és & lN 2o1o-l !dd&íée|üúÍ: sz.riÍt. ITERC vIP pm€MÍEgiával kadtrih!$..
cltúcvércvip\2o l 0-1\oíB'a\BóIcstde Krzponli ff !t6 s|o8

2.299
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ssz. Tételszám
Tételkiírás

Erységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj
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23 K82-012-3.1.2.4-0428587 (00004 Álvá||alkozó: csak díj)
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
szétholdással. tartóld.al, bekötéssel'
I soros,
l600 mm 1élett
600 mnl
Pu.mo vR10C-2l00.600 beépített szelepes vertical aoél]emez
lapradiátor konzolok.a szerelve

l db 12.800 2,4t2

24 Ka2-o|2-3,2,|'3.0428547 (00004 Alvállalkozó| csak díj)
Acé1lemez kompakt lapradiátor elhelyezése'
szétholdással' tartókkal, b€kötéssel,
2 soros,
ló00 mm-ig
500 mm
Pumo CVM22.500.500 beépített szelepes acéllemez
IapladiáÍo. konzoloka szelelve

3db 10.480 3.743

25 K82.012-3.2.1.3-0428548 (00004 Alvá|lalkozó: csak díj)
Acé1 lemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
szc1hordással' taÍtókkal, bekötessel'
2 soaos-
1600 mm-ig
500 mm
Purmo CVM22-500-600 beépílett szelepes acéllemez
]apladiátol konzoloka szelelve

l db 11.280 3.743

26 K82-o12.3.2.1.3.0,l28549 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
Acél1emez kompakt lapradiátor elhe]yezése,
szétho.dássa|' tarÍókkal, bekötéssel,
2 soros-
i600 mm-ig
500 mm
Purmo CVM22-500.700 beépített szelepes acéllemez
]apÉdiátor konzolokra szerelve

2 db 12.190

r2.800

31.440

11.280

25.580

2.812

11.229

3.743

1.!86

E7 ! ktzhli7.'isi |Óll*e\etés u o\ 2oro-I adánár r.lekcndje szeriíl. aTERc vll' pnr!.zr.sonlnqjá\]|l'dL]i! kjn6r1
( !..c!.Í.!io\]0]0 l\oE2laiL]ölcsijdc (ó7Do|1 |iil.\ s]o3



Tét€lszám
Tételkiírás

,q<

Esi ségr€ jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

3.743

6. oldal

A tétel ára összesen íHUF)
Any.g Munkadíj

K82-012-3.2.1.3.0428550 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
Acé|lemez kompakt lapradiátor elhe|yezése.
széthordással, taf tókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 nrn-ig
500 mm
PurÍno cvM22-500-800 beépített szelepes acéllemez
lapradiátor konzoloka szerelve

4db 13.840

K82-0t232.|3-0428551 (00004 Alvítlalkozó: csak díj)
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 sorcs,
1600 Ítm-ig
500 mm
Purmo CvM22.500-900 beépít€tt szelepes acéllemez
lapradiátor konzolokra szerelve

1db 15.3ó0 3,743

i.143

55.360

15.360

36.480

15.440

14.972

3.143

1.486

3.143

K82-012-3.2.1.3-0428553 (00004 Alválrlkozó: csak díj)
AcéJlemez kompakt lapradiátor ehe|yezése.
szetholdással, taÍtókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig
500 mm
Purmo CVM22-500.1200 beépített szelepes acéllemez
lapradiátor konzolokÍa szerelve

2db 18.240

|<82.0|2.3.2.1.6.0428698 (00004 Alvál|a|kozó: csak díj)
Acellemez kompakt lapÍadiátor elhelyezése,
szétholdással' taÍtókkal' bekötéssel'
2 soros,
l600 ÍrÍn-ig
900 mm
PuÍno cvM22-900.600 beépített szelepes acéllemez
lapradiátor konzolokra szerelve

1db 15.440 3.743

tolEégvet6 a tN 20t0-| &htt& i&étmdjé ffin!. TERC v|P Fogm6omagiával kíúk kiid'r{.
c:v.Í.\ercviP\20l0-l\orszIa\BTlcsód€KTzpTnd fi lés sbs
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7. oldal

ssz. Téte|szám
Téte|kiÍrás

Erységre jutó (I{UF)
Anyrg Munkadíj

A tétel ára tissz$€n (HUF)
Á'yrg Munk'díj

T-
t
n
r
n
n
t:
É

(

É

.L
[ -

t
f
-l
ri- -

LL,

3| KB2.0|23.2.z,4-0428602(00004Alvá|lrlkozó: carkdlj)
Acéllemez kompakt lapÍadiátol elhelyezése'
széthoid]ással' taÍtókkal, b€kötéssel,
2 soros,
1ó00 mm felett
ó00 mm
Purmo vR2lc-2100-600 beépített szelopes vertical acél1emez
laDradiáto. konzolokra szerclve

rdb 24.880 5.035

32 K82.0123.2.2.4-0428633 (00004 A|Yílla|kozó: csak díj)
Aaéllemez kompalÍ lapradiátor elhelyezese,
szétholdással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm felett
600 mm
Purmo VR22C-2100.600 b€epített szelepes vertical acéllemez
laDradiátoI konzolokn szelelve

l db 24.880 5.035

33 K82-012.3.3.1.3-0428565 (00004 A|víüa|kozó: csak dij)
Acéllemez kompaliÍ lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekótéssel'
3 soros,
1600 mm-ig
500 mm
Purmo CVM33.500-800 beépített szelepes acéllemez
lapradiátoÍ konzolokra szerelve

2db 21,920 5.073

K82.012-3.3.1.3-0428567 (00004 Alvállalkozó: csak díj)
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthodással, taÍtókkal' bekötéssel'
3 soros,
1600 mm-ig
500 mm
PurÍno cvM33-500-l000 beepített szelopes acéll€mez
lapradiátor konzoloka szerelve

4db 5.073

24.880

24.880

43.840

105.600

5.035

s.035

10.146

2n.292

t kö'bsa.j&i tTfu48v.t& & oN 2010-| ad!ÚtáÍ iútékadjc win! t'ÍERc vlP pÍogr.mc9magiávsl kdülr kiírÁsn
c \terc\!d.v ip\2o l o- l \onszla\BöIcsó'je Kó2ponÍi ités, s io 8



(|B004 Alvállalkozó: csak díj)
kompakt lapradiátor elhelyezése,

' taÍtókkal' b€kötéssel,

3-500l l00 boép{tett sz€lepes acéllemez
korizoloka szerclve
1db 28.560

Es|3égle jutó (HÜF)
Anyag Munkedlj

5.073

A tétel ára összesen (IIÜF)
Alryag Munkadij

28.s60 5.073

1 (00004 Alvíu]rtkozó: cark díj)
j egyzókön'rr'ek

I klt 0 29.2ffi 0 29,260

l.1.l-0243109 (00004 Alví||rlkozó! csak dij)
60A00 ffistgáz.levegó elvezetó cbővezeték lapostető

idommal (6100mm)
I kn 62.880 684 62.880

ölszesen: 1.741.410

kör6égv.tés e tN 20|0-t od.tli. !.t.|mdj. wi4 tTERc vtP ?Íogltll.oMagiávat rcrÍ]t tdiÍtú'
ctterc\.rcvipool0 llon9la\Bölcsódc KTzponti lÚtés'i(i

6a4



gi tnkclmÁt}zat
a Fő tér 9.

leírása:
gépészet' be|só Eázszerelés munkái

közvetlen költsége

közvetlen költségei

Költségvetés Íöösszesítő

KeIt: 2010' június 04.

Á.esatene: sarKaol Lp. rp' Kn'

Anyagköltség Díjköltség

143.270 220.039

t43.2',70 220.039

Kiizvetlen önköltsés összesen

Arkockízati fedezet vet.alap

Aíyagigaz gatási ksg. vet.alap

edezet vetítési alap l '4
Ta alékkeret vetítési alap

143.210

143.270

t43.270

220.039

220.039
363.309

A vetítési alap

munta ára

363.309

363.309

í:I iT.lrF.!.nr
:) I,I:T

Aláírás

i kókség} íés a oN 20 t 0 l adatlá! táclcndje szdint, á TERo vlP pÍognndomóejóvdl kdoh kiil&n'
c:tÜ.tqcvip!0l0.l\onsz|a\BoIcJrde épulelg9pész9! b.íó'í08



Srz Tételszám
Tételkiírás

Es/ségrc jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

700 l.59ó

l .  oldal

A téte| ára összesen íHUF)
Anyag Munkadii

1.120 9.801

1.806 7.t53

5.504 | 4.106

5.600 12.768

15.r20 3t.122

15.120 2ó.33.l

39.200 56.92"r

2.280 2.907

t K47-000-4.l.5 (00004 Alvállalkozó: csak dij)
Kézi rozsdamentesités csőfelületcn' könnyű ro7sdásodÍs esc1én -
NÁ 80 mm méretig

43m

2 41.02|-21'1.|-0130721 (00004 Alvá||alkozó: csak díi)
Acélfelületck közbeísó fcstése
cső és regisztercsó Í.elületén (N^ 8o-ig). liiggesztőn és
tartóvason.
somosdó állvÍinyzaton
mű8)'anta kötőan}'agú. oldószeres festékkel
Trinát aiapozóÍésték. sárga 400.
EAN:5995061117710

.13 m

K47.02l-31.4'1-0130411 (00004 Alvá||alkozó: csak díj)
Acél|clületek á1vonó festése
csó és regisztercső fe|ületén (NÁ 80-ig). tügges7-tőn és
tanóvason.
sormosdó á1 l\'án.vzaton
műg\ anta kijtöanyagú, oldószeres festékkcj
1.rinát magasfélryű zománcfesték' kIém 420.
EAN:  59950ó l120ó l1

86m

K8l.003.l.2.l.1'1.l. l-01l0007 (00004 AIváIIalkozó: csak díj)
Varrat nélkLjli |eketc acéloső gáZvczeték szelelóse szabadon.

't0

l 7 l12

1716J

l(8l-003-1'2'l.1.t.l.2-0l | 0010 (00004 Alvál|a|kozó; csak di i,)
Valaat nélkülj i.ekete acélcső gáZvezetók szerelése szabadon'
tanószerke7cttel -'.)3/4''

l 8m ll,l0 1.129

K8'-003-l.2.l.t. l '|.3.01l00l3 (00004 Alválla|kozó: csak díj)
Varral nélkü]i lckete acélcső slivczeték szere]óse szabldon.
ta!.tós'/crkezctle] .')l',

1.1 m

taÍtós7cÍkezettel . .]l/2'.

8m

készii lókek eIótt.,] l '/2'.
3db

K8l.003-1.2.l.1.1.l. '|-0l t 0016 (0000J Alvá|la|kozó: csak díi)
Vanrrt nélkü]i t.eke1c acélcső gá7vezetók sze(elésc szabadon.
1aÍó5lerk.zeltc] - .]5',4'.

28m 1.400 2.033

K82.00l -7.2.2.0l 16863 (00004 Alvállalkozó: csak díi)
KétolClalon lll.netes szerelvóny (golyóscsap) s7cIelésc

1.080

164

1.881

969

EZ l k i zb l v Ú lé l i | i !  l \ ü ! \ . l ü s  r /  ( )N  20 | ( )  ada t rÍ lére |Íend ] c s ze | i n l 1 l LR ( ] v l 'D ! . q r rn l . n ' . . g | \ l j | ! n i l | . r l ! Ía
a Li I t..s I lr)10 l\ \71! Balc\rJ. Jntr.trlÍlai/.r b.!. r.5



Erységre jutó (HUF)
Ányag Munkadij

1-7.2'2-0116874 (00004 Alválla|kozó: csak díj)
.etések KA-Pvc csővezetékből - NÁ50

3db

.3-0130608 (00004 A}váltalkozó: csak dij)
HGR 2 H falba sÍílyeszthető lemez szekény beepítés,
KHS-2,3,54P

gázny omassz'ahélyzóv al' G6-os gázrnérővel, 1 db Mofém
-os goMscsappal

1.040 969 3.120 2.907

53.800 6.764

16-12.1 (00004 ÁIYállalkozó: crak díj)
bevételi eljrírások: szilIárdsági nyomásprób4 tömörségi

i dokrrmentáció készítés (össz.: 24 óIa)
I ktr

Á tétel ára össz€sen (HUF)
Anyag Munkadíj

53.800 6.764

143.270 220.039

i,' t at

0 48.450 0 48.450

I(oltségv€tés e TN 20,0'l adattór tétellÚdje sd!n! a TERC \lP progm6om.gjávat kerut kiírásn'
cltüc\tcrcvipvolo l\oczla\Bólcsódeépúlelgépészetb4lósio8
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: NAGYKtzsÉoI tNKoRMÁI\rYzAT

: 574l KÉTEGYHISA. FT'IÉR 9.

leínisa:
hel}'iségek szellózése

köz!'eden költsége

s közl.etlen költségei

önköltség ósszesen

i fedezet vet.alap

i ksg. vet.alap

edezet vetítési alap l.4
anrlék*eret vetítési alap

A vetítési alap

Kelt: 2010. év iuoius hó 4.nao

Késdtette: sarkadi Ep' Ip. Közös Ka.

Költsésvetés fóösszesítő

Án,agköltség Díjköltség

128.080 86.192

128.080 86.'192

128.080 86;792

128.080

128.080

86.?92
214.872

214.8'12

munka fua 214.872

Aláínás

ProEtmclmag'ál d }.nit kiiró6E
c:vft v.ícvi'2.I0.l\ond!lÓlcsódc !.É*r *|IolidJ8

i }ó!s'jrl?l.s e lN 20l0-l .d!íi! l.tc|Éndj. 92..ií( a IrRc vtP



Tétebzám
Tételkiírág

2-Qo

ErységÍe jutó (I{tE)
Áryag Mun}rdíj

1. oldal

A tétel íra ös3zeren íHUF)
Anyag Munkadíj

16.080 35.112

112.000 51.680

128.080 .792

K83-0o1-2.1.1.0E30002 (Endrényi és Táru& Kft.)
spinálkorcolt horgan'zott acéllemez csóvezeték iclomokkal - ?
100

24m 670 1.463

K83-'mG4.1.1.01l4241 @ndrényi ér Tórsa Kft.)
Helios M1/l00N cs€ndes hell elsávó ventilátot (Vdo m3[l)'
szellózó cseéppel

4db 28.000

MuDkaneB össze8e|li

12.920

kóliségvet'.s @ tN 20l0-I .d'üá. ltt.kfidj. s.ií| ! lERc vIP pregmcsonÚgjávat t€Ú|t ldirásr
c1r.rc\r.oipu0l0.| \.'n9la\Brlcsód. 8É!6z.t szllóu s'slo8



t_e 4

Nagykiizségi onkolmányzat
KÚteg} h1rza. liő tér 9.

Bijlcsöde fe]úiitás VILl,ANYSZERELl,]sl Ml]r\.KÁI

Készült: 201 0..iúnius 04.

KÖI-TSÉGVE 1.És ()sSZl]SÍ|Ó

Án rag1 M.d i i :

\ ' i l l . . t ' :w . re | . . . i  mun l ák  ncn  -0 . l ' ' ] |8  
]  l : l . 7h

os ruc t<n  I r c t t ' r  An r ,a t  .  D r i :  l  8 : í l  ' ) q ]  l r t

sa||3d .  20 l0 '  í ]6 '  0 l '

Sarkadi Épitőipari Közös Kli



t ./ 71-000'111

Áfuá|hlM: csak dü

2 .l 77-OO0-Z\!

A|vál|al.o!íú| csak díj

3 ,l 714@-U3

rrMá|H|átH: csak diJ

4 ,l 7L-000-236

A|vál|aIM: csak díJ

5./ 7r-000-311

Afuá||aldqá: csak dű

6./ 71-000-321

Alvá||alffi: csak díj

7 -l 71-OOG4I7

Aivá||a|ldtaff .csak díj

LI 71-000421

Álvál|alMl csak dÚ

9 ./ 7r-000{31

A|vá|laldoáói csak díj

r0./ 71.000í41

A|vál|a!M: csak dű

2OO0,0On D:

G:

2,l]0 mm2-i9
100,00 n D:

A:
G:

2,OOdb O:

GI

2,OO db D:

2,0O rtb Dl

G:

63,00 ft
0.00 Ft
o,oo f

3ttoo Ft
o,oo ft
ooo Fr

o.0o ft
o,o0 ft

55,00 Ft
0,00 Ft
o,oo Ft

I O92,OO Ft
o,oo Ft
o,oo Ft

315,00 Ft
o,oo Ft
0,00 ft

a4{t txt Ft
o,0o Ft
0,00 Ft

I O5O,0O Ft
o,0o ft
0,00 ft

L€ !-
Műan},ag váffi |esze.e|ése
falhoronyhil

6o0,oom D: 231,00 Ft
A: 0,OO Ft
G! O,OO Ft

Vörtjsrez vagy a|umínlum vezeték leszere|ése védőcaőből kihúzva
10 mm2-i9

Kábe|szerü vezetékek |eszere|ése tartó9zerkezeffi |

138 600 Ft
oF l
o F i

!26 000 Fr
oF l
0 f t

31 500 Ft
oF t
OR

2s 200 Fr
oF r
0 f t

1 050 Ft
OR
0P t

2 La4 Fl
o F t
oF l

L4 L75 FI
oF t
0 F t

2 520 Fl
o F l
o F t

23 625 Ft
o F t

2 1oO Fr
oF r
oF t

|Gbe| |eszere(se tar66ze.kezető|, .tjgzftes nélkü|

1í),0o m D: 16&00 ft

G:

süt|yesztett fa. vagy fémszekÉnyek bontiása
30ox30oó0 mm méretig

ÁGmköri etosztj|í fogyasztásméró szekÉnyek bontása

Kapcso|ó|' du9aszo|ó€|jzato& fal|foq|alato(
csengők,reduktorok,erős.vagy gyengearamú nyomók |ép6őházi
autoÍnaták, ie|zők |eszere|ése

45,00 db Dl

G:

Ipari kapcsolók leszere|ese

3,oorlb D:

G:

Fényforrások és |ámpatestek leszere|ése

4lt OOdD Dr 525,00 Ft
A: O,OO Ft
G: O0o f

BiztosíÉ, e|o6zt&áb|a leszere|ese

Kév''t , koMPa.l KL Í!u.Á| AdadáEibó!. KWrb 17,o P'nf.sgbná] . W,kT1ho hu a W xor,y&a|c hu . El]enóRó széh: 14191336633 .1h 1 .ll'l



A / ^ ' 7
l_)- J

Motorok kikötése

1OO db D:

Gr

Me|egvízháró|ók leszere|ése

1,00 db D:

6:

LL ,l 7L-O0O-622

A|vá||aÍM: csak dü

12 .l T|AOO 611

Alvá|bHgáó: csak dÚ

13 ./ K.téte|

A|vá||aÍdoáó: csak dij

t4 ./ K téte|

Alvál|atM: csak d'

15./ 71-0t1'252-003-03-21111

A|Vál|a|lAJiÍá|l' cak dÚ

16./ 71-011-061-003-01'07201

A|vá'|al|do'í: csak dÚ

17./ 71-001-053-006-02-51101

A|vá ||alúoiff: csak dÚ

t8 ./ 33 630 062 025-40 10101

A!Vá||a!doáól csak díj
19./ 33 630 020 001,33 00300

AlVá||arM: csak díj

20./ 71 00i 001,003,01 11103

A|Vá||aÍdqáÍ: csak dii

Rúdfölde|ő 25 mm átm köracé|ból, fe|szeré|ve

Há|ózatfej|esztés, áramszolá|tatói kö|tségek áÉján|at szerint
(Meg|évő 3x16A fejlesztése 3x25A-re)
Előiránrzat
1.00 ktt. D:

6:

|Yérőhe|V kia|akítiísa DEMASZ tíDusterv szerint
AR1T típus, IP44, 3 fázisú direktméró részére

1,OO db D: o,oo Ft

Vs típusú
16 mm2
4,00 db

A: 33 400,00 Ft
G: O,O0 Ft

káb€|saru eIheIyezésseI

2ro,oo ft
o,0o ft
o,o0 Ft

2 100,00 ft
0,00 ft
0,00 Ft

0,00 Ft
97 200,00 Ft

0,00 ft

357,00 ft
54,00 ft
o,0o ft

7 a96,OO ft
6 635,00 Ft

o,0o Ft

649,00 ft
744,OO Ft

0,00 ft

I 59O00 ft
o,o0 Ft
oo0 Ft

1 57t00 Ft
o,o0 Ft
0,00 Ft

567,00 ft
52,00 Ft
0,00 Ft

420 Fr
0 F t
0 F l

2 100 Ft
0 F l
0 F l

o F t
97 200 Ft

33 400 Ft
0 F t

2 856 Fr
432 Fl

Dl

G:

KPE műanyagcsőffil készti|t védőcső sze.elése,
fö|dárokba, fa|ba, horonwésésse|
mérőszekrénytő| méret|en fővezeték részére
63x2,2 mm

10,00 m D:

G:

Áttörés o,1o m2ldb méretig
feImenő tég|afaIban
38 cm vastagság.g

4 m hosszú
1,OO db D:

5O,OO db D:

G:

2,00 db D:

79 a00 Fi
0 F i
o F t

3 150 F i

7 496 Ft
6 635 Ft

6 890 Ft
7440n

e|őregyártott vagy mono|it födémben

MÚ I1I. je|ű míianyag véd(tső szerelése horonyba, e|ágazó
dobozokkal,
horonyvesésseI
16,0 mm átm.

a5O,OO m D:

G:

4at 950
44 200

0

részú| a KaNfRoLL Kft HunAI AdattáB|bTl . Krnwcelc 17,a fuaÍesiiohá! . M kTntral] hu . M kanwcalc'hu . Ellehóf,ó száfr: 14191336633 z11 T da!



L6q

ftszekvesessel
2t./ 71-011.007.001.0&66121 Müdk 150 mm

1t00db Dr
A'

2Í./ 71.001"002-004.01.11103 23,0 mm átÍn.
120,00 m D!

A:
G!

A|vá||a!M: csak dÚ
22 '/ 71.oo1.oo3.oo5-o1.111o3 36,0 mm átm.

3O,OOm D:
A:
G!

csak dÚ

lüÉ||alffii csak dí

G:
A|vá|la!dolíó| csak dÍJ

150O,0O m

A|vá|laldlrál csak dij
26./ 71-002'001 00+01-09101 2,5O mm2

Elágazó doboz szerelése sii|lyesztve, négyszijgletes'

756,00 rt
sa,oo E
o,oo Ft

903,00 Ft
134,00 Ft

o,oo Ft

945,00 ft
t0z00 É

o,oo ft

90 720 Fr
6 960 Ft

oF t

27mOn
4 020 ft

o F t

ZloO,oO'n D:
A:

44tOO ft
443,00 Ft

o,oo Ft

t0t0o ft
33too Ft

0,00 Ft

63 0oo Ft
5a 500 Fr

oF t

96 600 Ft
142 600 Ft

o f l

14 175 Fr
1 605 tr

oF t

2 205 Fr
2 215 Ft

oF t

10 500 Pr
33 500 Ft

oF r

30 450 Ft
Ú aoo Fl

0F t

30 450 Ft
15 150 Ft

0F t

la 270 Ft
14 r90 Ft

oF r

G:

Elá9a2ó doboz szere|€se sü|lyesztve, negyszijg|etes,
fészelQésés né|kü|

24.l 7l4Ll.1o7 út4G6f211 HENSEL 100 mm
s,oodb D!

AI

M-l kV sz|gete|t vezetek szere|ée vedőcsőbe vagy
v€zetekcsatomába,|eagazó kötésekke|, szigete|és mérésse|,
vöri'srézből, ttjmör vezetőve|' Ho7V-U

2s./71,002-001-003-01-09!01 1,50mm2
42,00 Ft
39OO Pt
o,oo Ft

12,OO ft
62,00 Ft
0,00 Ft

D:
A:
G:

Alvá|laldorá: csak df

Alvá||ald6rá: csak dii

gigetelt \€zeték (450/750 V) szerehse vedőcsőbe vagy vezeték
Gatomába, |eiágazó kőtésekke|, szigete|es méÉsse|,
Mkh-1kv/Hory_K

27./71-002-003-007,01"19101 10,00mm2
t0O,O0 m D:

A:
G:

t4T műanyag ttim|ővezeték szere|ése elágazó dobozokkal
kiiÉsekke|, szig€te{és méÉsse|,
meg|áó tartóra,
380 v (300/s00), Hos w-F

28./ /1-002-126 021-03-18301 3x 2,5 mm2
SO,OOm D:

A:
G:

Á|vá||a!doiíó; csak dÍj
29./ 7r-002-126 033-03-18301 5 x 1,5 mm2

SO,oOm D!
A:
Gr

A|vállal.olill csak díi
30./ 71-002-126-03+03-18301 5 X 2,5 mm2

3o,lxlm O:
A:
G:

A|Vá|laÍdorídl csak díJ

609,00 Ft
2ro0o .t

o,oo Ft

609,00 ft
303,00 ft

o,oo ft

509,00 Pt
4r3OO ft

o,oo Ft
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l.4-1 kV szlgete|t vezetek szere|ése védőcsőbe Vagy
vezetekcsalornába,|eágazó kötésekkel, szigételés méresse|,
vört'srezbő|, vezetővel, Ho7V.K mért fővezeték

n{02{0+oo3-o}10301 16 mm2
ao,oo n

lOO,OOlt| D:

G:

1OtO0 Ft
s37,00 Ft

o,oo ft

lotoo ft
131,00 Ft

o,oo Ft

a 400 Fr
42 960 Ft

o F t

10 500 Ft
13 100 Fr

oF l

D:

Gr
csak dÍ

szigete|t és árnyéko|t vezeték szere|ése válőcsőbe
71{p2{21{0Ío1.o21o1 CATVhá|ózatÉszére

csak df

||aly'q,ád: csak dű
,/ 71-002-001-003-01-09101 LiYcY 2x0l5 mm2

50,00 m D:

G:
Á|vá||a|Ml csak díi

,Jt'áifilbit-.sakdh

H05W-F
!,6,/ 71-002-001-003{1-09101 2x1mm2

aO,OOm Dl
A:

Á|vá|laldoiÍ: csak dű

Hangszóló \€zeték szere|ése v&őcsőbe vagy
vezetékcsatomába,leágazó kötésekke|, szigete|es mérésse|,
vörösrézbő|/ töÍnör vezetőve|,

./ 71-002-001-003 01-09101 HOW-F 2x1.5 mm2
7O,OO m Dl

Gl

105,00 ft
123,00 rt

0,oo Ft

10s,00 ft
176,00 ft

o00 Ft

7 350 Ft
a 610 Fr

0F t

5 250 Ft
a 400 Ft

oF t

Te|efon vezeték szerelése védffibe vagy
vezetékcsatoÍnába,|eiágazó kötés€kke|, szigeteles mérésse|,
vörösézbő|

35,/71-002-00r,003-ot-09101 N,8mmz
í,,|x}m D: l05,0o É

A| ,|6'ú ft
G: o,oo Ft

Kapute|efon vezeték szere|ése védőcsőbe vagy
vezetékcsatornába,|eágazó kötésekke|, szgete|es méréss€l,
vöÍösÉzbő|, kimör vezetővel

5250n
2 300 f,t

10í00 ft
68,00 Ft
0,00 ft

Vagyonvéde|mi Vezeték szere|ése Védócsőbe vaqv
vezetékcsatornába,|eágazó kötésekke|, szigete|éímérésse|,
vörösÍézbő|
6X0,22+2X0.5 mm2

37./ 71-002-001-003,01 09101 2x1 mm2
20O,OO m D: tOtOO Ft

 r 24a,00 Ft

A|vá|la!M: csak díj 
6: o,0o Ft

. 
Műanyag szigetelésű energiaátvite|i es irányítástechnikai kábe|
vedőcsőbe húása vagy bújlatható kábe|.tömbcsatomábd
fektetése, (2.15 m hos'ú csőbe vógy csatomába, a kábe| ára
nélkü|)

294,00 Ft
o,o0 rt
0,oo Ft

a 400 Fr
5 440 Ft

0 F t

21000 Fr
49 600 Ft

0P t

1 1t6 Ft
oF t
oF l

38./ 71-011,s01-001 0G01010 0.35 kgrh-ig
4,OOdb D:

Á|vá|la|M: csak díj
G:
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,r /^

t'íotorbekótés el|enőrzése
háromvori próbáva|
6,00 db o:

at ./ 71-011-035-001-00-01010

AlváIhtM: csak díj

tto ,/ 71 011'051 00101'06103

Alvál|aldcrdl csak dÚ

/u ./ 71 011-0s2 001-01'06103

Alvál|aldqaó: csak dij

42 ./ 71-011'054 004-01-06102

Alvá|laldo'id: csak díi

43./ 71-0r.r-0s3-002-04-01001

A|váIlaldoáÍ: csak dÚ
44 ./ 71-011-053 006'04-01001

A|Vá|laÍldqáó: csak dij

45 ./ |( tét€]

A|váI|aIi6aú: csak dij

Afuálla!&tiid i csak díi
47 ./ 71 004-001 016,01-09401

Áfuá|brM: csak dÚ

G: O,OO Ft

víz., gáznáó áÚidalás kéníEse vezeték r.igzítésgl,

t6a,oo Ft
o,oo Ft

1 ooa Fr
0 F t
0 F l

zuhanytáca fö|delő bekötése l4l4-fa| 1 kv cu Vezetékkel
1x6 mm2 tömör vezetővel
2"00db D:

G:

Nagy kiteiedésű fémtiírgy
fö|de|ő bekötése

la,oo db D:

vini'sréz sodronyú]
25 mm2
2,OO db D:

G:

4,00 db D:

G :

z2,OOdb O:

G:

1 Ooa,oo Ft
3 252,00 Ft

o,oo ft

735,00 Ft
546,00 Ft

0,00 Ft

735,00 Ft
546,00 Ft

2 016 Ft
6 504 Fl

o F t

13 230 Ft
9 828 Fl

1 470 n
1092 rr

1596 F l
2232ft

o F i

1 197 al
2 451Ft

o F l

G: O,OO Ft

ÉpübtgéÉszeti csőhá|ózat fötdelő bekötése csőbi|inccse|

4,00 db D:

6:

r  !2"
3,00 db D:

G:

csőbe építhető e|szíVó ventil|átor e|he|yezése, bekötése
időzítő egységge| (venti||átor ára a gérÉszetben)

399,00 ft
55a,OO Ft

0 0 0 f t

399,00 Ft
ar7,oo Ft

0,oo rt

LEGMND kapcso|ó szerelese sü||yesztetten, fészekvéséssel,
doboz e|he|yezésse|, bekötéssel, keret né|kül 10 A, 250 V,
VALENA típusú mechanizmus fedéIle|
fehér színű

3 7aO,OO ft
1560,00 Ft

0.00 Ft

735,00 Ft
1 159,00 Ft

o,o0 Ft

735,00 Ft
1359,00 Ft

15 120 Ft
6 240 fl

0 F l

L 4-rO Fl
2 126 Ft

0 F t

16 170 Ft
25 498 Ft

0 F t

a oa5 Fr
14 949 Ft

0 F t

46 ./ 71.oo4'oo1 016.01.09.101 kétpo|Usú, IP20 kat 'számi7744o2

kétpo|usú' JP44 kat.szám i770092
l toodb D:

G: 0.00 rt

Kapcso|ó szerelése sül|yesztetten, fészekvésesse|,
doboz e|helyezésse|, b€kötésse|/ keret nélkij| 10 A, 250 V,
LEGMND gyártÍnányÚ, VALENA típusú mechanizmus, fedé||e|,
fehér színű

4a./ 71 411.oo1 o21'o1.o9ao1 vá|tó,
2,OO db D:

Al
G:

A|vá||a;doáú: csak di

774406 Vagy ezze| egyenértékű.
735,00 Ft

I 063,00 Ft
o,oo Ft
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/t9./ 71-0fi{01-024-01{9|{)1

Alvá||atüÉ.: csak dÚ

50./ M-71{11{01{05{r{94()2

csak díj

./ 71{0+o0r{07-0r-094r1

á||a!ö'íd: csak díj
./ 71-OO+001-{rc7-01'09411

31./ 71{04-m0{12{1{9416

I A|vá||alM: csak dff

55./ 71411-000'01301{9416

'üvál|alMl csak díJ
56./ 71-a1r-000-01ff)1-09416

EEypólusú nyomókapcso|ó szerelée sül|},esztetten,
fészekvéséssel' doboz e|hev€zésse| bekötéss€|'
keret né|kii|, 10 Á" 25o V
LEGRÁND gÉdÍnányú, VALENA típusú mechan|zmu'
fedélIe|,
fehá színű

3,0odb D!

G:

rc7
váftó, 1P44 uat'számizl 42'06
2,OOdb Dr

G:

29Podb Dl
A:
G:

15,00 db D!
A!
Gr

770099 Vagy ezze| €yenertekű.
735pO ft

11 3ótroo Ft
o,oo Ft

73100 Ft
I 363,00 Ft

o0o Ft

É5lo0 rt
1 t75,OO Ft

o,oo Ft

2UXr Ft
la1,o0 Ft

0,00 Ft

2 205 Ft
34 0A!l Ft

on

L47OH
27É a

OP t

TEGRAND 2P+F fttldelt Gatlakozoalizat szerelese
5ü||ye6zbtter', fetzehÉsésse|, doboz e|helyezess€l, bekiitess€l,
keret né|küL 16 A" 250 V,
vA[El.lA típusú rnechanizmus fu é||e|
fuhér színii
2p+F, k;t.szám|77,A20

11,00 db D: 735,00 Ft
& 917,00 lt
G: O'OO Ft

Zp+F, lP1A, t t.szamtT74220

8085n
10 o8r Ft

OR

21315 Ft
3 075 Fl

o F r
csak díi- 

TEGMND 2PtF ftildelt csauakozoauzat szerel&e
sü|lye6ztetten, fészehÉs€sse|' doboz e|he|}€zess€|' bek.jtesse|,
ker€t r'elkfi|' 16 A, 250 V'
VALEM típusú mechanizmus fedé||e|
íehér színű

58./ 71{0+001{11-01{91r >aP+F, uat.szám:.7744o0
6,Oortb D: t3S,0O Ft

A: l45z0o Ft
G. O,0O lt

LEGMND sü|b€sÍetten e|h€|yezefr szerelvényhez keret
fe|szele|ése (szere|esi ideje a kapcso|ó, ab7at szere|esi idejében
szetepel)
VALENA tíousú
fehér keIet fehér dísitő csíkka|
egyes keret, kat'sám:z4451

Atviá||á|Eofi: csak díj

,r30,oo rt
o,oo Ft

4 410 Ft
4742' t

oFr

315 Pt
2715ft

OF t

609 Ft
I222r|

oF t

1&) Fl
3470R

oF t

sü||yesztetten elhe|yez€tt szetehéÍtyhez keret fe|szere|ése,
(szere|ési |deie a |Gpcsob, atjzat szere|esi idejében szerepe|),
LEGMND gvártÍIárryú, VALENA típusú,
fehér keret fehér díszí6 csíkka|
vízslntes keües keret, 774452 Vagy €.ze| egyenértékü.

290odb D! 2lo0 ft
^! 38,00 Ft
G: 0,00 Ft

vízszintes hármas keret, 774453 Vagy ezz€| egyenértékii.
900db Dr 2t"m ft

csak d0
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n rA

-411-000-015-01-0x16vÍzszintes négves keret, z4454 VagY ezzel egyenéÉékű.
''oo dö D:

Gi

2podb D:

G:

toodb D:

1,0odb D!

G:

t00db o:

G!

2too Ft
57l'OO Ft

o00 tt

73tOO Pt
I 824,00 Ft

o0o Ft

73s"ú Ft
2 22t00 Ft

0,00 Ft

1{9,00 ;t
22 500,00 ft

o,oo Ft

1 449,00 Ft
o,oo Ft
0,00 Ft

1 470 ft
3644Fl

o F t

\4roa
4246H

on

2 94{t Ft
t4 436 R

oF t

735 Pt
2 225 Ft

o F t

1 449 n
22 500 Ft

oF l

I 449 Ft
0 F t
0 F t

21n
571 Ft

oF r
csak dt

./ 71{04{m1-004-01-09119

csak dí

./ 71.41ó.031'00601'09419

ao./ 7141&031-002-01-0942r

csak dÍ

61,/ 71-00+{01-004-01-09412

ÁMá||alM; csak díj

52 ./ X.téte|

Alvál|aflrúó: csaK DU

Gt ./ |(-téte|

A|vá||aM: csak dÍ

TV antenna csat]akozóaljzat szere|ése sÜllyesztetten,
fÉsze|oé9ásse|, doboz e|he|yezésse|, bekötess€|,
keret né|kül,
LEGMND gyáÍtÍnányú, VALENA típusú mechanizmus,
fedélIe|,
felÉr színű
átmenő,
2,0odb Di

G:

77443L vagy ezze| qyenéftekű'
73íoo Ft

2 12&00 Ft
o,oo E

LEGMND TV antenna csatlakozóaüzat szerelése
sü|}yesztetten, fe5ze|oesésse|, doboz elhe|yezesse|, b€köÉss€|,
keret nélkü|,
VALENA tíDusú med|anianus fedé||e|
fehér színű
végzá|ó, 1,5dB, kat'számi77 4429

HangszóÍó csat|akozó szere|ése sii||}€5ztetten,
fészekvéséssé|, doboz e|he|yezés5el, bekötésse|,
keret né|kii|,
L.EGRAND gyártmányú, VALENA típusÚ mechanizmus,
fedé||e|,
fehér színű
774424 vagy ezze| egYené|tékíl.
4,0O rtb Dl 735,00 Ft

^: 3 6m,00 Ft
G: O,OO rt

LEGRÁND te|ekommunikációs csauakozoaDzat'ere|ese
sü|lyesztetEn' f€szeh/éséssel, dob@ e|he|yezesse|,
bekötesse|, kelet nélkii|,
VALENA tíousú mechanizmus fedé||e|
fehér színú
1xR'11, 4 po|usú, kat.szám|774438

He|yiség termosztiát fe|szere|ése, bekötése
si€mens REv 17

Kü|ső h&nérsek|eÉzéke|ő beköt&e
(ézékelő a kazán tartozéka)
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64 ./ 71-008-011-0M-05 s7021

AfuáI|aldoáÍ l csak dij
65./ 71-008 011-004 05 57021

Afuá||aÍdoáÍ: csak dÚ

66./ 71 008-011'005-05'57021

AlvállaÍdoiíú: csak dÚ

4  a 1 A
A\OJ

coMPAss gyáÉmányú mennyezetr€ szere|hetíj tükrös-rácsos
Énycsdves |ámpatest
tartóra szerelve, a tartó e|he|yezáséVe|
MÍL-V-236-22'12, KvG, kompenzá|t
zo0 db Dr 2 a35,oo Ft

ar 9 025.00 Ft
G; 0,00 flt

|4TL-v-236-22.12, KVG, kompená|t, saját akkumu|átoros inverterre|
1,OO db D: 2 a35,OO Ft

Ar 19 5oOO0 Ft
G: O,O0 Ft

coMPAss gyártmányú mennyezetre szere|hető tÚkrös-Íácsos
fénycsiives lámpatest
tartóra szere|ve, a tartó elhe|yezéséVel
I4TL.V-25B-22-12, KVG, kompenzá|t
1,OO dO D: 2 a3to0 ft

^: 1a 3OqO0 ft
G: O,O0 Ft

col'4PAss tipusú széles sugárnya|ábú fénycsöves lámpatest
ráépíthető kivite|ben, normál száraz helyiségben'
magasfényű dupIaparabo|a tükörre|,
tartóra szere|ve, a tartó eJhe|yezéséVel
MTL.DP-258-35.15' EVG, kompenzá|t

14,00 db D:

Gl

2\OOdb O:

G :

2 835.00 Ft
917O,OO ft

o,oo Ft

2 A35.OO Ft
5 793i00 Ft

0,0o Ft

5 670 Et
1a 050 Fr

o F t

2 435 Fl
19 506 Ft

0 F t

2 635 Ft
Ú 3oo Fi

o E l

39 690 Fr
136 780 Ft

0 F t

11340 Ft
76 1aO Ft

0 F l

11340 Ft
14 840 Ft

o F t

39 690 F!
8a 046 Fr

0 F i

62 370 Ft
!27 446 rl

0 F !

67.,/ 7r,008 011 007 07-51131

A]vál|alöaid: csak dij
68./ 71{08-011-007-07-51131

Alvál|alM: csak dÚ

MTL.DP.258-35-15' EVG, kompenzált, sáját akk mulátoros inverterrel
4,00 db D: 2A35,OO Ft

Ar 19 o4too Ft
G r  O O o F I

coMPAss gyártmányÚ poÍ- és Éramentes |ámpatést
elhe|yezése,
tartóra szere|ve, a tartó elhe|yezéséVel,
IP 65
ANTAQ-I18.22.23, KVG, kompenzált
d00 db D: 2 E3tO0 Ft

a: 3 7to,o0 Ft
G: O.OO Ft

ANTAQ.I36-22-23, KVG, kompenzá|t
2,OO db D: 2 a3to0 Pl

A: 4 423,00 Ft
Gr O,OO Ft

ANTAQ-236-22-23' KVG, kompenzá|t
14,00 db D: 2 a35,oo Ft

6 292,00 Fr
0,00 Ft

co|YPAss qyártÍnányú por- és páramentés lámpatest
eIhe|yezése,
tartóra szere|ve, a tartó e|he|yezésével
UFo-209 K, IP65, körfénycsöves

69./ 71,008 012 001 05 58041

A|Vá||alidoáí l csak dij
70./ 71-008-012-002-05-58041

A|Vá||aldoáí: csak díj
71./ 71'008-012-005-05'58041

A|vá|laÍidoáú: csak dí

72./ 71 008-011-003-05'63051

A|vá||aÍM: csak díj

5 670 Ft
a 846 Ft

o F t
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{/o
Por- és Éramentes |ámpatest elhe|yezese,
tartóra szerelve, a tartó e|he|yezééve|
ATLA, E27l1x18W' IP65, kom paktfénycsöves71-008-011 003-05-63051

I csak dÚ

: csak d0

./ 7t{11-040 002,03-21011

./ 71{)08{02-009-0G55101

1,OO db Dr

G:

GR11O
8W 1,5 óra
2,OO db Di

G:

2 435,00 Ft
a 847,00 Ft

o,oo ft

142A,OO ft
10 199,00 Ft

0,00 Pt

Egyedi tiip|á|ású tada|ékvi|ágitási, fa|on kívü|j |ámpatest szere|ése olda|fa|ra
vaqy mennyezetre tartozékok nélkü|, tartóra a tartó e|he|yezéséve|,

2 a35 Fl
a 447 Fl

0 F r

277ZF r
28 s56 Ft

o F t

2 855 tr
20 394 Fr

0 F t

Fénycső szere|ese két fog|a|atta|

la|M: csak dÚ
./ 71-011-0{0{08,03-21011

Áfuá||aM: csak dÚ
77.,/ 71-011-0401117-03-21.011

Afuá|laÍioiíól csak dÚ

76./ 71-731-002-031 04,23031

,'|vá||alMt csak díi
79,/ 7r-011-040-00+O+-23031

AMá||atÚy.ó: csak dÚ

lo '/ X.Éte|

A|vál|íffi: csak dÚ

8r ./ 71-611,006-019-01-01101

csak díj

Kompakt fénycsövek e|helyezése,
néV|eges átméó 12'5 mm,
a fej hossza: 35 mm,
9 W 827 Vagy ezze| egyenértékű.

18 V840
4OO db Ol

G:

36 W840
34,OOdD D:

G:

s8 w840
3ZOOdb D:

Gr

126,00 Ft
371,00 Fr

o,o0 Ft

12O00 Ft
426,00 Ft

o,o0 Ft

126,@ Fr
519,00 Ft

0,00 Ft

504 Ft
I 484 fi

0 F t

4 284 r-l
L4 444 n

oF t

4 662 Fr
19 203 Ft

oF r

44,00 db D:

G:

E27,18W
r,o0 db o:

G:

rt Ío€|oszto

r,0o db D:

G:

63,00 Fr
649,00 ft

0.oo Ft

63,00 Ft
2 294,00 Ft

o,0o Ft

toodb D:

Gl

52 5OqOO Ft
194 650,00 Ft

0,00 Ft

1a9O,O0 ft
3 446,00 ft

0,00 ft

6 3 R
2 294 Fl

oFr

52 500 Ft
198 650 Ft

0 F t

9 450 Ft
19 230 Fr

0 F l

Kézi műkatetésű kamrás kapcso|ó tartóra szeÍelve,
a tartó e|he|yezésevel'
GANZ KK gyártmányú,
16 A te|jesítményű,
6-ná| kevesebb vezetékzá| bekótésse|
KKMo.20' 6002 vagy ezze| egyenértékű'

N'/'cfr á KaNÍRaLL Kn' HurÁ| Ada||áÉibó] " Róhyvcalc 17 o P@íe*ionál I W kaÓtfu]l'hu r W kúwcalc hU I EllüózÓ szah u1g1a36633 gh 1 alda



L'l I
I

ÍP 55 vedettsegű kapcso|ó szere|ésé fa|on kívü|,
tartó e|helyezéséve|, bekötesse|, 10 A, 250 V,
LEGMND gyártÍnányú, PLEXo 55 s típusú,
fehér
váhó et|enőrzőÉnnye|, 090371 Vagy e22el egyenéÍtekű.., 71-411{11-003{1-07173

: csak díj

, I 7 1-777'OOI'OOZ-O!- LOLoL

: caak dt

./ 7r-{ffi-02e003-02-01002

Loodb D:

G:

P[4 406 E
2,OO db D:

G:

körce|boI
10 mm átmáó
toom D:

G:

t"oo ktr D:

Gr

E|óirányzat
1,00 ktt, D:

G:

6í10.00 ft
I 24ZOO Ft

o,0o Ft

3 a0t"o0 Ft
55 92O,OO Ft

o,oo rt

16 OO2,0O Ft
45 O5O,OO Ft

ooo Ft

56 7OO,O0 ft
250 000'00 Ít

o,oo Ft

6:t o0o,oo Ft
356 7O0,OO Ft

0,00 Ft

bekötés€, beüzeme|ése

Háztartási elektromos túzhely szere|ése, bekötéss€|,
PELGRI|V1 típusú,
szabadoná||ó

Válővezeték e|he|yezés€ meg|évő ftj|dárokbá,

7 602 Fr
111 840 Fr

oF l

16 002 R
45 050 Fr

oP t

63 000 Fr
356 700 El

o F t

33otx) Ft
994,00 Ft

0,oo Ft
csak díj- 

Meg|evő kábe|TV Vezeték bontása, újra építése'
a szolgá|tató aján|ata szerint

r,0o ktt. D: 42 oo0,0o Ft
lü 76 ooo,0o Ft
G; O,(x) Ft

Ály.á||.Élkozói te|i.

86 ./ K téte|

Alvá|láffilkozói te|J.

E7./ M'714{17-001-001-02-r10r1

csak díj

8a../ K'téte|

tÚvál|áffi|kozói te|j.

89 ./ K tétél

A|vá||aIkozóA|Vá||. te|jesíbes

1iv hálózat e|készítés€ erősÍ6ve|, oszb5val, |eága2ókka|,
je|szint máérs€|, beüzeme|é9sel, KTV fogadoszekénnye|

tookrL D: 4s 0oo0o Ft
Ar 52 5OO,OO ft
G: 0,oo ft

íGpute|efon felszere|és€ falon kívü| vagy sü|lyesztve,
fészekvéséssel, szögbe|öVéssel, brtó e|helyelésse|,
bekötéssel' el|€nőrzésse|,
URMET DoMUs típusú,
sinthesi tábláva|' At|antico készijlékkel'
vagy azal egyenértékűvel
1 |akásos/1129/21, 2 vezetékes

Vagyonv&etmi rendszer e|készítése keze|őe9ys4J9e|, moz9ásérzéke|őkke|,
hang. és fényjelzőve|, tapegységge|, szabotázs kapcsolóVal
Územbehe|vezésseI

56 700 R
250 000 Fr

oF t

Hangosíbási rendszer elkévítés€ erőEítőkkel' hangÍüJzítőve|,
co |eÉtszóva|, vezeték né|kü|i mikrcfonnal' hangszóókka|,
hangfrekvenciás kábelekke|, Üzembehe|yezésse|
E|őinánrzat
LOOkIL Dr

G:

a KoNÍRoLL xft |]u.A. Ad.|té|.iba, xónyvcatc 17'0 paregané] . W kont{,l'hu . W'k.nwü|. hU . EllenóEó 9áú: 141913366* '1ar'11 o]da]



L71'
Te|efon fogqdoszekÉny e|helÉese beiövő kibe|
ircda' készü|ékhez, bek.'tes. bé.]2eme|és

rcszere. veato6ovezes az

-051-066-001-00-01010

ötszeectt:

1,00 db Di

G:

13 50o,oo Ft
o,oo Ft
0,00 Ft

42 000 n
156 000 Fr

o f t

73 500 Ft
OF t
0n

2 12,. 776 Í,t
2 709 218 Ft

0 F t

E|őirányzat
tOO klt. Dr

A:
G:

Erintésvéde|mi

42 0OO,OO Ft
156 0OO,O0 ft

o,oo Ft

méÉs és iegyzőkönyv keszítese

Ké'z,ft a xa{i1oL- Rf,' :lunAr AÍtatiéBi|ól. Nöhyycatc 17.o Pa]ts-sziaá] . M,kohhli hL . W! !|ü|aütc,hu . Étton&zó náh: 11É1a366:'3 11h1' ot!ét



leftása:
PARKoLT ÉPÍTÉSI MuNKÁI

közvetl9n kóltsége

közvetlen költségei

önkö|tség összesen

i fedezot vet.alap

atásj ksg' vet'alap

velítési a]ap 1.4
vetítési alap

4 n, ,a/\ )

KelL 2010június 04.

Költségvetés ftiósszesítő

Alyagköltség Díjkö]tség

2.134.925 1.235.290

2.134.925 | )35,290

2.t34.925 L235.290

2.134.925

2.134.925

r.235.290
3.370.215

3.370.2t5

3.370.215

Aláírás

kÓ|Iség elés a oN 20l0-l adanjr Élek.ndj. szcdn! ! TERC v|P progmcsnagjÁYal kerÍl[ \iii'sE
c llerc\lell v ipv 0 I o- l \onszla\Bólcsóde p&Io |ó'járda éP slo8

s^R,':!DI



t-7 |

.1 (00003 Hudák Kft.)
tömörítés nélki['

eróvel,
kézi munkával
: I-IV.

|70 Ú2

.2 (00003 Hudák Kft.)

i €fővel' kiegészító kezi mukíva|
. osÍ. talajban'

l0,l.20'0 cm között
80 m2

-{M-8.2.1 (00003 Hudók Kft.)
Rézsiiképzés' gépi etóvel, kiegészító kézi munkíval,
áÍoknál

60 n2

21-008-2.13 (00003 Hudrk Kft)
TömöÍítés bármely tömödtési oszúl} ban
gépi erővel'
!aS/ fel{ileteq
tömö$égi fok: 95%

31 m3

2l-m&3.1.1 (00003 Hud{k Kfí)
Sinító hengerlés
a földmii (tükör és padka) felületén,
gepi eóvel'
3,0 m szélességig

29QS m2

1.l (00003 Eudák Kft.)
tsÍmóréteg, termóföld loszedése,

gépi erővel' 18%-os teÍephaj lásig
talajban' szállítással'

70 03

(00003 Eudák Kft.)
éÚeg késdtese

létesítnényeknél'
szélesség felen,

kavicsból
homokos kavics NHK 0/125 s-To ÁÍtánd

31 n3

0 1.110 0

5.460 1.425

Egrségre jutó (EÜF)
Any&g Mu|Ik.rdíj

479

213

1.125

A tétel íra ösgzesen (IIIIF)
Any.g Munkadíj

17.700

169.260 44.175

81.430

21.840

ó7'500

0

0

9,66 586 299 18.166

9.3ó0

kö|ls.gv...s & ÖN 2olo-t adú étetmdj. sBin! ! IERC \rIP píogúMagiú9.l ke |t kilrírÉ
c]\terc\tcoip\2010-l\ÚtsddBö|csód. pekoló' J&dá ép''slo8

713202,42



L?E
2. oldal

Ssz. Tételszám
TéteIkiírás

Es/ségrc jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen íHUF)
Anyag Munkadíj

21-008-3.1'2 (00003 Hudák Kft.)
simító hengcrlés
a ftjldmű (tiikör és padka) felületén,
gépieróvel.
3,0 m-nél nagyobb szélességnél

121,43 m2 2,42 320

K2l-01l.1.2.l (00003 Hudák Kft.)
Fejtett föld télrakása szállítóeszköae,
géppe]'
talajosztály I.IV'
Í.elesiegcs 1öld elszállítása.

70 m3 t .155 1.420

t.009

80.8s0

312.035

124.488

8.400

372.153

39.818

99.,100

127.221

56.407

.l.03ó

103.971

30r

I

6,l.003'2.3-0710010 (00003 Hudák Kft.)
1.e1epen keven hidraulikus vagy vegyes kiitőanyagÍr
stabilizáh Iéteg készíÍése.
2'00 m sávszélességig'
CKt.2 vagy C.I.t.2ieJű keverékből
cKt-2 jelű stabilizált kavics' Gy-R40 (70/1001 bitunrcnernulzió

24,56 m3 12.705 5.r80

K62.o02-|.1.2-06107 01 (00003 Hudák Kft.)
Kiernelt szcgély készítése. alapá.rok kjcmelésévcl'
beron alapgerendával és megt.imasaással'
hézagolással. eIöregyáItott szegélykőből' 100 cnt hosszú
elemckből. paÍkolónáj
A Bcton-Viaco]or kiemelt szegélykő. l00x l 5x25 cm. szüÍke
C] 2/l5 ' xN(|D löldnedves kavicsbeton keverék CIiM 32.5 pc.
Díu = l6 mm. m = 6'3 finomsági modlrlussa]

,15,6 m 2.730 1.231

K62.002.2.3.06l0704 (00003 Hudák Kft.)
Süllyesztett szegél1' vagy Íütósorkészítése.
a]apáíok kierneléssei, beton a]apgete[dáva]'
hézagolással' 40 cm hosszú elóregyáíott beton
szegó1)'elemekből. parkolónál
A Be1on.Viacolor süllyesztett szegé]ykő. .1ox20xl5 cm. szürke
c] 2/ I5 - XN(t]) Í.öldnedves kavicsbeton keverék CIM 32,5 pc'
l)n.,. : 16 mm. m = 6.3 finomsági modulussalI

I13

t
t

2.100

K62'002-2|.3.06107 21 (00003 Hudák Kft.)
I] gyób Irasználatos szegélykövek, útszegélyck (clszítése"
alapár.ok kien,rclésc nélküi' betonhézagolással.
]00 cm hoss7ú eIcmekből. járdáknál
A I]cton.ViacoloÍ keIti szegélykő, l00x5x25 cm. sztiÍke

l r l:1,61 m ) <.! I 5

, lm

724

t
t

| ] 7 i IT /he J / c . / : n I i i | t ! . ! \ e té i . ' / ó t i 20 !o I áda l l á r ré l c |Íend i c s ze . i n l ' aTFR( . \ L | , p l ' ! | d l cVÍnag i j l a i ] ' . í ' | 1 ( ] i ] ava
( t.r!iLdc!]pn0l0 |lons1ld]aÓlcsóde plrko|ü ]árdaép \J8
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3. oldal

ssz' Téte|szám
Téte|kiIrds

Eryrégre jutó (HUF)
Aryag Mulkldíj

A tétel ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj

* 1 .

l
-i-

-.

fr-
L]

LJ

r - J

15

14 K62-003-8.1-0611401 (00003 Hudák Kft.)
Jfuda. é3 rámpaburkolat késátése, beton
burkolókőból soros, balszílka pa*etta vas/
kazettÁs kötésben, homokág).azatba fektetve,
20xl0x4. l0X20x6. 10x20x8 cm-es méretú idomkóvel
A Beton-viacolor Korzó 10'0x4 cm, sábke

13227 n2 3.48ó L67a

Kó2-003-8.1-0611402 (00003 Hudák Kft.)
Járda. és rámpaburkolat (vezetósáv) késdtése, beton
burkolókóból soros, halsá|ka, paÍketla vagy
kazettiás kötésbeÍL homolégyazatba fektetve,
20xl0x4, 10x20x6, 10x20X8 cm-es méIetii idomkővel
A Beton.viacolol Korzó 1 0x20x4 cm, vörös

14,7 m2 3.948 1.67a

K62-003.8'1-0613886 (00003 Hudák Kft.)
ParkolóbÜkolat készítése' beton
burkolókőből solos, halszálk4 parketta vagy
kazettás kötésberL homokágyazatba fektetve,
20xl0x4. 10x20xó. l0x20x8 cm.es méretii idoÍbkővel
LEIER Piazza 10x20x8 cm. sztlrke

12391 m2 4.137 1.678

17 Kó2-003-8.1-0613887 (00003 Hudák Kft.)
Pa*olóbukolat (elválasáósáv) késátése' beton
burkolókóMl so.os, halsz.álk4 parketta vas/
kazett-ás kötésben, homokágyazatba fektetve,
20x10x4. l0x20x6. l0x20x8 cm-es méretÍí idomkővel
LEIER Piazza l0x20x8 cm. oiros

0,52 m2

461.093

58.03ó

512.616

12,193

221.949

24.667

201.921

4.305 1.ó78 873

18 68-002-1.l-045133l (00003 Hudák Kft.)
Közúti jelzó- és útbaigazító táblák fémanyagú
oszlopainak elhelyezése betonalappal,
ft'ldmunkríval' I.tV.osztelÉ talajbau
89 mm átméÍójű alrrmínium oszlop' 1,54,0 m hosszú,
előÍeryáÍtott b€tonalappal
Alumínium csőoszlop, 3'0 m.es

I db 12.192.6 3.382

kó|(í.8v.tés @ TN 20t 0-l adait'r t.l.lMdj. wú! a TERC MP ptoem.$nagiáv.| kcro|t kiir{sE
cltercv.rcvipuor0'|\oí!da\B.lcsód. p''ko|ó' jáÍda ép',slo8
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4. oldal

L.

t:
t:
-

ssz. Téte|szám
Tételkiirás

Eg/ségre jutó (HUF)
Aryag Munkadíj

A tétel ára ósszesen íHUF)
Anyag Muukadíj

19 K68.002-2.2-0451045 (0M03 Hudák Kft.)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése,
táj ékoztaíást adó- és útbaieazító je|zőtáblák'
4.4 bilincskészlettel
Alumínium útbaigazítrást adó jelátábl4
fén1.visszaverő, l 000x1 500 mm
'.PaÍkoló,, tábla

ldb

20

;

I

K68.003-1.l.2-0142505 (00003 Iludák Kfí)
Utburkolati jelek készítése,
hagyományos oldószeres festékkel,
kézijel
viatex festék' fehér l00. EAN: 599605717005
''Mozgá6serült parkoló'. és ''Motoios paÍkoló'. jel

4n2 t< t t<

10.300,s 1.235 10.301

10.290

I  t t <

felfestése
6.059 24.236

MunkaDem összeseni 2.134.925 't .235.290

i

Er t t.zbesEtli kö|lsésctés e TN 2010- t ad'rriÍ !ételMdj. strinr 9 TERC vlP proe@csonagjálal kerúll \iíásra,
clt.rc\lclc}ip\2010 l\onszlav}Tlcsóde parkoló. járda ép sb8
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Vál|aIkozási szerződés
Bölcsóde fe|újítása, lapacitásának bővitése, akadá|ymentesítése Kétegyházán építésiberuházás kivite|ezésére indított egyszerú i<o.ues.".zo"i ei;liástoz

t---
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1v11,

VALLALKOZASI SZERZODES

:mey ]éÍejolt 'a ' krz beszerzések rő] szó|ó 2003 éVi cxxlx törvény a|apján lefo]ytatott egyszerú- kózbesz."zés eljárás eredményekéni

egyiészro Kétegyháza Nagyközség onkorÍnányzata |5741 Kétegyháza' Fö tér 9''
- adószáma: ' , '  t örzsszáma] . . '  . ' . '  ' , , képvisel] Kalcsó |stvánné pogármester) mint rnegrende|ij

ia io!3b.iakban: Megrende|ő)' rnásrészrő|

a serkadr Építő]par KÖzös Kft, (székhe|ye 5720 sarkad' Tssy u' 2 ' cégjegyzék száma: o4.o9-
!.2|'.]9 adószám3 11042215.2-04. képvisell Kiss sándor) mint vá|la|kozó (a továbbiakban
Vá|ieikozó' a tovább|akban együttesen: Feiek) kozött '  az a|ábbjfe|téte|ekke|:

E|ó2mények
:Je!rende|ő, m]nt aján|atkérő a BÓlcsóde feLÚjÍtása. kapacitásának bóVítése'
31a.iá ynrentesítése Kétegyházán.' kivitelezés| munkáinak megva|ósitása táÍgyában egyszerÚ
kczbeszerzési e|járást fo ytato1t ]e |VIegrende|ő a kÖzbeszerzési e|járásban benyújtolt
?,:nlalokat megvizsgá|ta azok e|biíálásI kÓVetóen nyertesként Vá||a|kozói' mint
osszességében egkedVeZŐbb A]án attevóI k h rdette

A szér.ődés dokumentumai
jc]:n szerzódés e|Vá|aszthatatlan részét képezik abban az esetben is ha azok fizikai|ag
].].senek a szeÍzódéshez csato]Va - azza| szeNes egységet a|kotnak az a|ébbi
. jc l . . lmentl lmok áme|yekke| a szerzódés egyútt é.te|mezendó' A fe|soroás . e||entmondás
3s3ién egyben a dokul.entumok fontosság soríendjét js je|enti

,  ]elen szerzódés'
; közbeszerzési értesltőben megjelen1 ajánIattéteIi feIhíVás
- aján]aikérési dokLrmentác]ó. va]arneInyl me|ék]etéVel egyUti (Dokumentáció).
' Vá||a]kozó e|íogadctt a]án aia Vaiamennyi me|]ékleté.Je| egyutt (Ajániat)

4 szerződés tárgya:
|.].grendeő fi]egrende. Vá |ajkozó e|Vá ai]a a ''Bo|csóde le|Ú]ítása' kapacitásának bóVítése'
:.3dáiymentesítése Kétegyházán 1a toVábbIakban Létesi imény) kiViteIezési munkáit.
Vá alkozó kleent|, hogy a 2 pontban rész|etezeti dokurnentuÍnokat saját fe]elósségé|e
e,enőrizte az azokban fog|aitakat is.nel! azokat a Létesitmény funkciójának, céljainak
Íe9ie1e ö  n,regVa]ósításához alka masnak íie i
Vá a]kozó a 4. a) pont szernt Vá|a|kozó dÍ]at eze. inÍorrnációk f igye|eBbevéte|éVe|' ke||óen
.3!y szakma] tapasziaLaiára alapozva áiLapiLotta meg

Vál!alkozóidíj
al szerződo lelek a Vá la kozöj dí]at a beíejezési határidore prognosztizá]t rögzített' Íx

áta]ányárkén1 határozzák meg az a ábbiak sze|int:
Neitó Vá|aikozói  dl]:
25 V. AFA
VáLalkozó dj] Összesen
azaz otvenháíommi | ó öiszázhetvennétezer ketÍoszázötvenhét forint

.) A Vá]]alkcz.i dij a Létesítrnény teLjes korú rnegvalósítására Vonatkozik' me|Y tarta|maz
'  . i .c  'n a bP.LHála> I .  ieq te.e.  b. .L /as-  o -  |  oksegel '  oe 'eéTve
' á Létesítmény l osztá vÚ m nóségbe| {öÍénó megva]ósjtásához szÜkséges kiadásokat.

az épi1és munkákra Vonatkczó ia]áycs Európa; és |\/agyar szabványokban. rnúszaki
e|ői.ásokban és múszaKi ]rányelvekber e|ói.1 köVetelrnények a haiályos jogszabá|yok
Va amint DokL]mentác óba. ío9l3!t2k betanásávai (anyag' bér. gép' fe|VonL]]ás szá||Ítás,
ei enőÍzó mé|ések és v zsgála1ok segé.isze.kezeiek és anyagok' stb' kö|tségeit' minden
adót' i|]etéket és szo 9á tatási. melv a munkák megfe e ó e|Végzéséhez szukséges);

-  3 be. i j I . .7á< .e (  !  ar  bétov.1Á' '  é'vd lozesb :  e| .oo Va |a 'hozoi  {ocná7atot

42.861.806,- Ft
14.715.451,- Fr
53 577 .257 ,- Fr



Lao
a kivité|ezéshez szÜkséges építési ene.giák haszná|atának ko|tségeii:
a hatóságj éngédé|yekben fog]a|takkaI kapcsolatos koItségeket'
az eset|égesen szÜkséges tervezói müVezetés kö|tségert, i||etve k0zmŰ Üzemeltetók
szakfe|ÜgyeIeti díjait'
a kiVite|ezés idej9|enes me||ék|étesjtrnényer kiépitésének. eIbontásának ktltségeit;
a vagyonVédeIemmel kapcsoiatos kó]tségeket.
MegÍende|ó által nem biztosított, de Vá|la|kozói te|jesítés érdekkörébe esó minden
egyéb engedé|y. hozzájáru|ás beszerzésének a kt|tsége]t' Va]amint
minden fe]merÚ|ő kö|tséget' me|y a LétesÍtmény megvalTsltásához és üzembé
heIyezésehez' Vá||aIkozó sze.zodes s?eíinÍi Ie|jesliéséhez s7L]kséges

l -í
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c) VállaIkozó k]jeIenti, ho9y Aján]atának benyÚ]tása e|ótt
> tekinfetbe Vette az építési he|yszÍn je|legzetességelt.
> tekrntetbe Vette a Létesítmény megva|ósításához szÜkséges munkák és anyagokjel|egét

és mennyiségét
> tekintetbe Vette az épitési he|yszín megköze|ítésének és é|érésének módozatait'
> megszeÍzett minden oIyan információt, ameIyek befoIyáso1hatiák AjánIatát,
> meggyőződött a Dokumentáció ktltségvetéseiben fe|tÚntetett mennyjségek va]amint az

A]án|a1ának részét képező beárazott kT]tségvetésében közö|t árak helyességéÍől és
e|égségességéró|'

> meggyóződrft aÍó|, hogy az Aján]atában megadott árak fedezik a szeződés szerinti
kóteIezettségei te|jesének e||enértékét'

A szerzödés éNényességének idóta.tama a|att Vá||a]kozó nem jogosu|t a Vá|la|kozói dlj
árszint Vá|tozása szerinti kiigazÍtására'
ÍV|egrendelő a DokumentáciT esetleges hibáira, hiányosságaira' e||entmondásaira ttrténó
hivatkozássa| mennyiségi kjfogást, ttbb|etkö|tség igényt a kiviie]ezés időszakában nem
fogad el.
Felek megál|apíiják, hogy a je|en szerződés tárgyái képezó szolgáltatás a2 á|ta|ános
forga|rni adóró| szólo 2a0/, éVi CXXV|| ttfuény 142. s (1) b) pontja szerinti' ingat|anhoz
kapcsolTdó szo|gá|tatásnak minösÜ| továbbá' hogy mindkétten lvagyarországon
nyilvántaftásba Vett adóalanyok és jogál|ásuk a|apján nem mentesÚ|nek az á|ta|ános
fo|ga|rni adó megfizetése a|ó|'
Az á|ta|ános íorga|mi adó megfrzetésére' a je en szezódés me|lék|etét képező' a ''fo.dított
adózás aIka|mazásához'' szÚkséges a |Vegrende|ő álta] teit Nyi|etkozat alapján ke.ú| sor,

d l

e )

FizetésiÍeItéteIek
a) A Lélesitmény megvalósításának finanszÍÍozása a Déla|ft]di ope|atív P|ogram

támogatásáva| a [4agyar Á]|ami Kö|tségVetésbói torténik
b) Vá||aIkozó ]gény]ése esetén |\,4egrendelo a vá|La|kozási díj m]n]mum 10%-át e|éró mértékű

Vá]|alkozási é|ő|eget biziosít, Vá |a]kozó 3 részszám|a és végszám|a bényújtására jogosu|t a
mÚszaki készÜltség fÜggvényében Az e|őlegge! vá||a|kozó az e|só részszám|a
benyújtásakor köte|es elszámo|n! A Végszám|a a hiánypót|ás nélkÍjli mÚszaki átadás-
átvételi e|járás sikeres ]ezá|ását köVetóen nyújtható be' Tsszege neín ]éhet kevesebb a
szerzódéses ár 25 %'áná|'

c) Aján|atkérö a szerződésben lögzÍtett tartalom műszaki eL|enőr áltaI igazo|t te|jesítését
kovetöen benyÚj|ott szám at.ogadja be

d) A Végszámla benyÚjiásának fe|téteie a dokumentá|t sikéres múszaki átadás-átvéte|
megt0nénte'

e) Vál]aIkozó rnűszaki e|lenő| álta| eigazo|t számláit Íúegrende|óhöz ke]| benyújtani A
szám|ára Vá |a]kozónak Íá kel| irn] a hivata] szerződésszámát' Máshová cimzett' i|letve
szerzódésszám né]kÜ| benyÚjtott szám]a esetén a megrende|ő részéró| nem á||hat fenn
késédeImes te|Jesítés.

í) Az igazolt és e||enőÍzött szám|ák 60 napon belÜl átuialássa| keru|nek k;egyen|ítésre' a
kifizetés forintban tr.ténik

g) Amenny|ben |\,4egrendelő az igazo|t szerzidésszerÚ teljesítéstó| számítoti 60 napon be|ü|
Vál]aIkozó á|ta| benyújtott szám]ákat nem egyenIiii ki, ]e]en fe|hata|mazás a|apján Vá||a|kozó
jogosu|t beszedés megblzás benyÚitására ,4egrende]ó ' '' '',' ' '' fizetési szám|ája terhére'



1A)

Fizetési késedelem esetén a Válla|kozó jogosu|t a Ptk' 301/4' s (2) bekezdése szerinti
kamatnak megfe|e|ó' késedelmesen megfizetett összegre vétített késede|mi kamatot
érvényesíteni a |\4egíende|óve| szembén'
Jelen sze.zódés és ennek te|jesÍtése esetén a vá||alkozói dÍj klÍizetése az adóás rendjéó|
szóIó 2003. évi Xc||. törvény 36/A s rende|kézéséinek hatá|ya a|á esik' Az előbbiekre
tekintettel Vál|a|kozó ktte|ezettséget vá||a| arra' hogy a vá|lalkozói díj |.lfizetés idóponqát
megelózöen Megrende|ó |észére bemutat' átad' Vagy megkti|d egy 30 napnál nem Iégebbi
nemlegesnek minóso|ó egyÜttes adóigazolást, ameI|ye| igazo|ja, hogy az á|tami
adóhatóságnál és a Vámhatóságnál nyi|Vántartott köztartozása nincs' vagy a Vá|la|kozó a
kifizetés időpontjában szerepe| a köztaÉozásmentes adózói adatbázisban. Nemleges
együttes adóigazolás átadása' bemutatása Vagy megku|dése hiányában, il|etve ha a
Vá||a|kozó a kifizetés ;dópontjában nem szeÍepe| a köztartozásmentes adózói adatbázisban
a MegrendeIó a kifizétést kÖte|es visszatartani, i|Ietve amennyiben Vá|lalkozónak az á||ami
adóhatóságná|' vagy vámhatóságná| ktáartozása Van, ezen követe|ést az á||ami
adóhatóság |efogla|ja- A visszataÍtási köte|ezettség az ÁFA-ra nem terjed ki. Felek rögzítik,
hogy amÍg Vá||a|kozó az egylttes adóigázolást nem mutatja be és fenti ktte|ezettségginek
nem tesz e|eget, addig az idópontig késedelmi kamat felszámÍtására nem jogosu|t'
Vá|la|kozó kije|enti, hogy az Art. 36/8 s.a a|apján az APEH á|tal közzétett
ktztaÉozásmentes adózói adatbázisba felvéte|re ke.Ült' ézért a Vá'|atkozó a kifizetéshez
papíra|apú ktztartozásmentes adóigazolást nem nyújt be, mive| az az adatbázisbó|
e|érhetó' kinyomtatható'

o,

c)

o)

é)
f)

Megrcnde|ó köte|.zettségeI
a) Meg.ende|ó a munkák megkézdése elótt köte|es e|készíttetni és Vál|a|kozó számára

rende|kezésÍé bocsátani a Létesítmény megvalósÍtásához szt]kséges tervekét'
Megrendeló köte|es a te|jes munkateroletet |egkésóbb 2010' ' '. '. ' '.- '. '.ig Vá|lalkozó részére'
munkavégzésreaIkaImas álIapotban átadn]
Megrendeló ktte|és a szezódés szerinti fizetési és egyéb köte|ezettségeit teljésíteni' ennek
keretében a klzösségi támogatás i||. a kapcso|ódó a hazai ÉrsfinanszÍÍozási forrás
szabályszerÚ .génybevételéhez szokséges intézkedésekét megtenni.
lúegrende|ó á|ta| kije|ö|t mtlszaki é||énőr a munkák műszaki el|enózését |egalább 10
naponként végzi' melynek tényét és észíevéteIeit az építési nap|óba béjegyzi.
N''|egrendeló el|enórzése a munkavégzést nem akadá|yozhatja'
Az átadás.átvéte|i e|járás é|ókészítése és Vá||a|kozó álta| megje|ó|t idöpontban tóÉénó
kjtűzése Megrende|ó köte|ezettsége' Megrendeló gondoskodik va|amennyi érdekelt
hatóság, szakhatóság' üzemeltetó meghíVásáró|'

VálIalkozó köte|ezettségei
a) Vá||a|kozó je|en szeződésben meghatározott féladatáit a megadott hatáÍidőre, i|letóleg a

beruházás t]témezéséhez igazodóan köte|es te|jeslteni' Vá||a|kozó je|en pontban fog|a|t
köte|ezettségét Megrende|ó erre vonatkozó kásbe|i fe|hÍvásának kézhezvéte|étó|
kézdódlen jogosult és köteIes te|jesItel|'

b) A felek megállapodása szérint Vá||a|kozó krbbs a Létesítményt szerződésszerilen, teljes
ktÍÚen' mijszakiIag és minóségileg kifogástalan kivite|ben, a vonatkozó magyar
elóíÉsoknak' mÚszaki szabványoknak, Va|amint a technika maj á||ásának meqfelelóen l.
osáá|yú minóségben' hatá.idóben a szakvál|a|at gondosságával elkész|teni' az ehhez
szukséges hatósági engédé|yeket beszerezni, i||' Va|amennyl egyéb szerzódéses
kötelezetlségét széÍzódésszerilen té|jesíteni. Vá||a|kozó a Létesítínény szerzódésszerű
megva|ósítására Vá||a|t kÖtelezettsége mel|ett kifejezett köte|ezettséget vá||a| arra, hogy
jótálIási/garanciá|i9szavatossági kó!elezettségeinek ma.adékta|anuI eIeget tesz.

c) Vá|lalkozó kTtelés a LétesÍtményt rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas á||aDotban.
mLjszaki átadás.átvéte| keretében legkésóbb 2010'09'25. napjáig Megrendeló számáÍa
átadn..

d) Vá||a|kozó számláinak kibocsátása' i|l. a szérzódés szerjnü adatsno|qá|tátásai során kóteles
megfe|e|ni a ktzÖsségi támogatás' i||' a kapcsoIódó hazai társfinanszírozás terhére Való
e|számo|ására vonatkozó speciális ktzösségi és hazai szabályoknak, kÚ|önös tekintettel a

p
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360/2004 Kormány|ende|etben Va]arll ni a 19T,/2009 (|X ,15') Korm' rende|ei14'/2004 TNM-
GKM.F[,iV.FVlM-PN/ egyÜttes rendeletben íogIa takra

e) Vá||aikozó kÖte|es gondoskodni a m!nkák fe]Ügye|etérő| a munkavégző szemé|yzeiró|, az
anyagokró] a berendezésekrő] '  az eszkozök. ö) és m]nden egyéb o|yan' deig]enes Vagy
á||andó jel|egÚ téte]rő amelyekre szÜkség Van a szerződésben e óíÍ Vagy abból k övetkezó
teNezés munkavégzés le]jesités és n oa]aVitás e Végzéséhez,

, vél|a]kozó a Létesítmény rnegva ósitása soÍán kÖte]es biztosítani o]yan képzett és
tapaszta|t Vezetőket és jráryilóka: továbbá sz3kképzeit betanitotl és segéd munkaerót,
akjk beVonása a szerződés szern:i kÖie!ezettséoeinek mecfeIe|ő teIiesítése érdekében
szLlkseges

g) Vá]|a]kozónak a te|]esj lés során megfe elő gondda] és gyekezettel kel| ejárna' me|ynek
soÍán a megva|ósltás h bát. h]ányosságart a szerzódés e|őlrásarval összhangban köte|es
k iavitani

h) Vá]ia kozó kÖtees a szabVányok á] ia e|ó in e ]enorzéseket folyamatosan elvégezni '  a
T . ] j , : o l on l  a a \ o> . áoo i a I  ' e a ce ' :é 'é :  '  . Íe9</ |  1 l e l 1 |

) Vá la|kozó a munkahe]yi íl|jve]etekért és az á|ta|a aikairnazott épitési rnódszerekén te|jes
nrértékben íe|e|os azoi át -9/ | eL] negva]asztania hogy senki b ztonságát ne
Veszé|yeztessék Iletve a kornyezé1ben kán re okozzanak

.  Vd jé |Lo z ó I e i e t : e . l o ( á og l ' ' a n ) ' .  é  ' 11é  ' c ab | , , onov á | a l \ o zo \ t e \ e \ eny ségeé i
| ) ./a :él|ozó l. zaro aqos fe e os3e9éi Vá ]3 a (jvltelezett |étésitmények' berendezések

' e ade t e1és5 l e ' .  ' a . z . d | qo ' ' ' : 3 oér '  l . o ' ' .  a L l 1 . '  | og /  d1 t  Teg ' e^deesÍe  n á s
Vóla kozóVal szá| itotta V:E!/ készlteite 3]

j Vá ]a]kozónak mentesiter|e l(el  V|eJ'el l]eo' a Ve]|alkc:o fe e|osségéboI adödó a
szerződésse| összefüggésben harmadik íé] iészérő] feimerÚ|ő gény. kár költseg vagy
peres el]áráS 1ekntetében'

rn] VéiLaikczó kÓie|es a Munkak kiv iteiezésenek i € ] jes időtartama aett gondoskodni az építési
ié-r ; l  . .: icnsáqéÍó és le e os e:er1 iogy meglegye a szl lkséges ]épéseket [,4egrende|ó
; lIe j ,] azo.|a es Iep',  se|ó] i  l : t ' ] €  he madik szeÍré yek V.Áde|mére a ML,]nkák megva]ósÍtása
<ozbe. r oío.1. o ece'|e9e: '  e: l lc s:]c . 'aqJ L r iEsF.9. e '|er

'  \ / , ] ' t a 2^  J  - ' ' . k o . i e o / c l o F s c ' o  .  r . o<  ó . i l e s j  . a po ' n y | l . l  és  a z L  -  a  191 /2009 '
1lx 15l Korlné.yre4de|et szer]nl i]aprakészan Vezelni A2 épi iési naploba Feiek Íe|e|t is
he|yszíni képvise ő i  be]egyzésre ]oqosL,] iak

oj Vé|laIkozó kÓieles l\4egrende|ó szárná|a a munkák n.]Űszak! ei]enórzését fo|yamatosan
eheIóVé tenn '  és az ahhoz sztrkséges adatokat Valamlnt fe]Vi lágosítást megadni Az ]|yen
i-. l ! l !|zsgá'aI /aqt V zsgá aI nem Ínentesl i]  Vál la]kozói  a szeződés szer int i  semmilyen
Köielezetisége a ii

!] qzo. ésetekel k;véVe. arnjko| | '4eg|ence ó ne yszln képvise|o]e útján másként rende|kezik
Vála!Kozó kóteLes a i]e yszlr .ó Íckczatosan sa]ál  ko]tségén etáVo|ítani a bontási
anVagokat a tc] 'n,]elékelés a szé.retel

:] ,Az etake ásra kerJ ő munkarészek'ó ,Já aKczó 1 nappa e|óbb kdte|es ]\/egrende|öt
é.iesjteni
A LétesítÍ.él ly mecva Ösítása során ie lhasznáLt aIkatészeknek' berendezéseknék és
any'agoknak rrreg kei feeniÚk a n.Lisz3ki eóirásokbar. tervra]Zokban, rnérésekben,
moce |eken' rnjntákon és a szerzodésbe| r..eghaiározott egyéb ktvetelményeknek
Vá]la kczi a Létesltrrény megva ósltása során l\4a9yarországon fe|használási engedé||yel
i];:ó l '  osztá yú anyagot '  szere VényI. készU]éket és berendezési haszná]hai fel  éoíthet be'
i1a . ./á] ia kozó a mL]nKaVégzés íoiyamán raita KjVÜ| á|ó okokbó| felmerü|t e|óre nem |áthatÓ
:vadi ' '  '  )  'J a .  : ' la.éI s7.-r. l .  r  e) : ' .o l ,4cgIe']de|ol dzo,]né' enes|.e.

" ' l :g::r . le c alIa Va a i  czo s:amará enoelKezésre bocsátottakon iÚ| nr]nden még hiányzó
.s e|9edé yt Vá]laIkozónak saját kÓ|tségére

Válalkozó íeLacata az á|Íaie a;. 'a.. ,azc: i  rnunkaerove '  a fe]haszná|t agyagokkaI
.ere' idezéseXkei ÚtVcl3 akkal te.!. le1.cg,a|áss3l kapcsc]atcs engedé yek besze12ése
. '/á aIkczi a suerzódéses n.uni iaíe ac3:ck -eJra..s l lásához a jogeíos engedé|yeket és
.nÚszak] dckLrmentációi Va!anint aZ é].Vén\res sZabványckat mÚszak] |ánye|Veket,
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e|ókásokat továbbá a jóVáhagyott techno|ögiai utas|tásokat
és azokat maradékta|anu] betartanL.
A rnunkaheiv e|keÍítéséró]. a munkavéde|emrői '

kóie]es a munkahe|yen tartani

a kornyezetvéde|emól' az
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óVórendszabá|yok a tÚzvéde|mi' ktrnyezetvéde|mi és az egészségügyi rendszabályok
.negta1ésároI rregtanalásároL Vá|re'ho,/o koteIes gondosíodnI

y) Vá]|alkozó köte|es a tevékenységébó| származó veszélyes hui|adékokat a jogszabá|yi
e|ókásoknak megfelelően kéze]n elszá|litan|' szÚkség esetén az átmeneti tá|o|ást
megoroanl

Felek fe|elős helyszíni képvise|ői
ilegrende ő részéró|]

néV:
círn:
telefonl
telefax

i\4űszaki el|enőí íészéró|'
néV
círn:
teleíon
telefax

Vál]aIkozó részérőj]
néV] Kiss Sándor
círn] 5720 sarkad, Tssy u' 2
ielefon: 661212-423
Ie|eíax. 66|272.a23

Biáosítás
a] Vá]|a|kozónak a szeződésköiés idópontjáig a Létesítmény megva|ósÍtására Vonatkozóan

te|]es körtj Íe|e|ősség és Vagyonbiztosjtást ke|l köin]e ii|etve rneg|éVó biztosítását az
.o tk+7éj ' e  s '  l . e i  l eÍ ies7 re . j e  t e  /  b ' l l o s  lés ' aB  Í  |e i t eÍ led .e
> a rnunkahe|yi baleseiek és egyéb ba]esetek esétén az átaa a munkák helyszÍnén

a]kalmazott szemé|yekre. Valarn nt Megrende|ő bárme|y aIka|mazotijáÍa' amennyiben
ezel' a baiesete| a Letesiimennyel TsszefÚqgésben köVetkeznek be' A fe|elósség
szemé]yi sérÜ ések esetén kor|át|an

i minden o|yan Veszteségíe köVete|ésre' káresernényre' ame]yéÉ a szeződés szerlnt ő
íelelós' be|eéltve a harmadik szemé]ynek okozott szeméIyi sérÚ|éseket és do|ogi
károkai' Va]amint az ezekre Vlsszavezethelő Vagyoniés nem Vagyon]jel|egLj károkat is'

b) A biztosÍtásoknak a Létesíimény megva|ósításának megkezdését rnege|őzően hatiályba ke|l
]épn]e. és a Léiesitmény Vég eges á!Vé!e]ének napjáig ke|| hatályosnak maradnia

c) Vá||a kozó a munkéterü|eten semmi|yen tevékenységet nem kezdhet meg addig amÍg az
e|őirt biztosítást meg nern kÖtttte

c] Megfe|e|ő b ztosítás hiányában tö.téno munkavégzés esetén az építkezés során ke|etkezett
bárrninemtj káresemény esetén a te|]es kár Vá |alkozlt terhe| '

e) Arnennyiben Vá|la|kozó nern ktt m-.gfe|e|ő biziositást i||etóleg nem tesz e|eget a biztosltásj
kötvényekbe4 előírt feltéieieknek' az a sze|ződés megszegésének rninósÜ|, és a
szerzódésszegés ktVetkezményeit Vonja maga után

Múszaki átadás.átvéteI
a) Vá||a]kozó ktte|es a szerződés szerinti munkák megvalósítását mege|ózóen' a Létesítmény

ieryezeh átadási |dópontja e|ótt ]egalább 15 nappa| lvegrendelót írásban iájékoztatni a2
álédás-átvéte i e|já|ás megkezdiretóségének időpontjáró| A készre je|entés a|apján
Megrendeó ezen időpontra biztosllia a hatóságok. szakhatóságok egyéb kÖzréműkódő
szefuezelek részVételét az áta0ás'áIVeleIi e járáscn'
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Az ejárás során Vá]|a kozónak |gazo l].e ke l hogy a munka az engedé yezett terveknek és
hatóság e|őí|ások.ak megfeje öen h]á:! és. ioarnentesen eLkészült
'  L : ' / .  e  e :  é ' '  . '  ' i b P  ' ' c n ( e r  'é  a  ' e i e 1  s z e . z ode sbe .  f o gaÍ
n']unkákat a terveknek és hatóság eloi lásoknak rr]egfeeően, hatar időre és első osztá|yú
r  (  <eg l ' c^  j ' \  . 9 , /  )  .  .  | . . , / e : '  '  - )  ' ' ' '  ]  : '  d e  ' e l e> ) ' e ' l  ' J s l né|a f a  a | \é|mas '
VáiLa kozó (oteles az átaclás.á i\ 'éie; eJárás során Megrende|ő rende|kezésére bocsátani 2
pé dány atadás átvéteI dok!nrentác]ó i

: .  .  . - . c  a l a a ( e l
z a b.epi iet i  anyagok szele]Vények gépek készulékeK és berendezések

mŰbizony aia t,

rn ]]ósé9tanÚsítVánya!t
magyar nye VÚ gépkonyve t és garancia ]egye t '
é r : . . e (Vede | -  . ,  /<9é|é  . eo ] '  o '  ' . t '
nyomáspIobák egyzók0nyVer:
beion minoség és íÓ dmUnka tÓ.no|sé9 Vizsgá atjegyzokTnyvei1 (adott esetben)'
az ÜtbuÍ!o at m r ós:c]] leno zc5Éró] készi iett Vizsgá atL eredrnényeket (adoit

r '  a létesítnrények haszna]at] utasitása I,]ei iásait
/ ieÜezó és kiVi|e]ezór nyiaikozatcKat
. éc]iés naclóí r.ásoiaia, i
,  a kozren1l]kÖdÖ a|Vá a kozóK is iáját a enyeges adatokka],
AínenIyiben az átécjás á iVeie| e]ar:s r l)égKezdésekor lv]egrendelo rnegá|lapít]a'  hogy a

-.u - i-^ás ál\ ' ,éiei] e|]árás |efo yiatáséra, Megrendeló az
áiadás'átvéie t megh]Úslthat]a. és íe szo i ihai]a Vá|alkozót rÍregfele|ő Új átadási idópont
megje]o ésére Az álvéteI megtagacását a he yszinen felvett jegyzókönyvben | ögzlteni ke |,
l '4É].:.c.o"e| j .c;\en;:: i ' . le Éc] okoJ]yvben e hányok megszÜntetésére Vonatkozó
ha t á r doke tmeE ]e lÖ ]n r ' E z ekaha1á i . ] ő k a zonbannLnc senekbe f oy á s sa l a s z e [ ódéskÖ tbéÍ
megá ]epitására
] á 'e , .za a. i '  á. 'aaás á l\ 'éré '  e ]a|]! r iegi(ez.jésének ]cóponlját 15 napos készre je|entés
haiár dó í lgye en]bevéle|éVe] kite es meg]ei ö]n
^ . L . . r 1 . ' '  i .é c .  l '  L e  , ' " . ' ' .  i : ' e  ' c  . a | a ]^o z c t ! e ' h e  ^

.. .-'...]L-]ii éIesltmén)/e.i |endeltetéssze.ij územe]tetési
ehetosége a h]ányok íe.ná]lása lne|ei i  s blztosltc i t  Vá||a]kozó hlánypótási
|'.te ezeitségé!e ái./esz a ri]: iiá:
Af iennylbe|| Va3rl le ly r i .L.k:.ész e.n.csé9 szintr. l  Vonatkozó eLőlrásclkaL nem e|égíti  k i '
|4egrendei.j kzáró|agos icga cÖnte|] abban hcgy csÖkkei,rtett ériékű telesitéskéni azt
e!.. lga.]2 e . ' 'agy |a'oaszkcc]i  a k]a' ' :Iés;cZ A nrjnóségi leg kifogáso]t rnunkarész
..oq;.a!.: :se|eT ÚelrErde. j2 é e.ériek csokkentéséi Vá|akozó még kl nem f izetett
szám áiva sze.nber begzámitássaI s éiVényesÍihet. o]y módon hogy a szerzódéses árat a

I
t
t
t

rÍ] l .óséorcr. ássa] é.ányos r.éi:eibe. .s.kKenl
l i ]  A ]e]en szejZó0ésneK neg nern ÍeJo Iel ']esités eifogadása nem ]e|ent emondást a

s 7 r  . ó , ] ' ' . . ' . l  
s q  . ' . o '  l ' Á '  l  '  ó ] j L . | ó s e  1 l

'jótáiiás és szavatosság
=: \J= ó .::.  ]:|a j  a s:é.z]Ues5:l  rc]at kÖteiezettsége nek szerzódésszerÚ te]jesitéséért '

roJé;tá j2 áLá |)azoE megc !es-! éjárasok e kalmasságáén és minóségéért fuggetlenü|
at]Ui. h.Jy ázo[át 5a]áL magé !ag/ a]Vá|é|kozója eseteg egyéb ]ogszerÚien bevont
na.].iad k szen-.]é \/ aIkalr.az7:

o \Já,aIí.. . ,  e Léiesi:mén!.: a Léep tÉil a| 'agol ra gepekle berendezésekre'
ie s:Úre ésekie a mÜszak áte(jás aivétei dópont]átó (ezdódően 3 éV te|]es korű jTtá|ást és

- .  - . .  :  .  .  , .  .  - , ,  .  _  s 7 . t \ . .  ( 5 a j . l  . ;  t a
..  7e. i  .z: la ' .ás át/éié e].rás.c szán]ltctt egy éVen be|ü Lj ióJe ü|Vizsgá|atot tartanak A

'  ' ó ' ' ' ' .  ' o a l  l .  l : d ' '  ' .  . .  e | e5  > . ré I  .Ö t " ege .  a  | o zo so se .
re!vzckaivvae^ ragr :eit  t:r?.: l i t '  a i:  L i  :v itar. l

j  A i tá lás l  ]có a aÍi ' ./a :;1oZ. iV,é. l .e lc ' :|:zo taSara . !a]at ko|tségen köteles a
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garanciá|js javÍtási munkákat 3 munkanapon be|Ü| e|kezdeni és műszaki|ag indoko|ható időn
be|Ülbefejezni '
A kicseré|t vagy fe|újÍtott tételek Vonatkoásában a jóLá||ási kötelezettség időtartama
lvlegrende|ő mege|égedésére e|végzett csere Vagy fe|ÚjÍtás napján e|ö|ró| kezdÖdik'
Amennyiben Vál|a|kozó a .elszó|Ítást ktvető 3 munkanapon be|ü| garanciáIis
kóte|ezettségének nem tesz e|eget, vagy a munká|atokat műszaki|ag indokolható idón be|ü|
nem fejezi be. lúegréndé|ó a munkát más vá|la|kozóval é|Végeztetheti' Ézen esetben
|Vlé9rendé|ő' jogosuIt ÍeImerü|t ktltségeit VálIaIkozó íe|é éfu ényesÍteni'
szavatossági idón be|ü|i meghibásodás esetén Vá||a|kozó - MegÍende|ő értesítésére -
ktte|es a szavatossági javítási munkákat 15 munkanapon be|ü| e|kezdeni és műszakilag
indokolható idón be|ii| befejeznl. Amennyiben szavatossági kóte]ezetlségének Vá||alkozó
ném tész élegét' il|etve az intézkedések nem vezetnék érédményre, Megrende|ó jogostJlt a
hibákat' hiányosságokat más vá||a|kozóVa| kUaVíttatn.' Ezen esetben |\4égrende|ó, jogosu|t
íeImerü|t kÖltségeit Vá||alkozó felé éfu ényésíteni.
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12 A szerzódés módo8Ítása
a) A szerzódés módosításra kizáró|ag csak a Kbt. 303. sában és a 304. s (1) és (3)

bekezdésében meghatározott esetekben és módon Van lehetőség, azaz:
> a felek csak akkor módosÍthatják a szeeődésnek a Dokumentácjó fe|tételei' il|etó|eg az

4án|at tartalma alapján meghatározott részét. ha a szerződéskötést követóen - a
szerzódéskÖtéskor e|óré nem |átható ok köVeikeztében . beál|ott ktÍü|mény m.att a
szelzódés va|ame'yik fé| |ényegesjogos érdekéi sértivalamint, ha

> a szer2ődéskötést ktvetően . a s,z ezödéskötéskor e|őÍe nem |átható ok ktvetkeztében
- beá||ott |ényeges ktÍi]|mény miatt a szerzódés Vagy annak egy része nem |enne
te|jes|thető a megje|ö|t alvá||a|kozóVa|' Megrendeló más megje|ö|t szeNezet (személy)
közreműkÖdéséhez .s hozzájárulhat, ha az megfu|e| a ktzbesze.zési e|járásban az
a]váIlaIkozókra meghatározott kÓVeteIményeknek'

b) szerződés módosÍtása csak irásban' a cégjegyzésrejogosultak a|á|rásával trdénhet'
c) A szezódés módosításáról Megrende|ó köte|es a Kbt' 307 s.ában foglaltaknak megfe|e|öén

tájékoztatót ke|| készlteni és azt a KÖzbeszerzési ErtesÍtőben közzé ke||tenni'

Kótbér
a) Késede|mikttbé.

> Ha Vá|la|kozó- a neki fé|róható okbó| . a Vá|lalkozási sze.ződésben meghatározott
határidóre nem ieljesít' akkor Megrende|ónek naponta a nettó vállalkozási dÜ 1
száza|ékának megfelelő' azaz 428'6,18'. Ft/nap tsvegű késedelmi kötbért ktteles
fizetni.

> A késede|mi kötbérfizetési kttelezettség akkor.s fenná||, ha a Megrende|ónek kára nem
meÍÜ|t íel. A késedelmi kótbér megfizetése azonban nem mentesít. Vá|talkozót a
szerzódés teljesÍtése' Va|amint MegÍende|ő kÖtbéren fe|üIi kárának megtérítése a|ó|.

b) MeghiÚsu|ási kÖtbér
Ha a te|jesítés akár a szeződés mégréndé|ő á|ta| tórlénó felmondása miatt' akáÍ más - a
Vá||alkozónak fe|róható - okbó| meghiúsu|' Vá||a|kozó a nettó vál|alkozási dÍj 6
száza|ékának megfele|ó' azaz 2'571 708,. Ft. összegÚ meghiúsu|ási kötbért köte|es Íizetni'

sze.ződésszegés
a) Késede|mes ízetés esetén Megrende|ő Vá'lalkozó számára a Ptk' szerinti késede|mi kamat

Ízetésére ktteIes'
b) Vá||aIkozó á|taIi szérzódésszegésnek minósÜ| k0lÖnösen:

> ha Vá|ía|kozó nem a szerződés előírásainak megfe|e|ő módon Végzi a Munkák
kivitelezését. azaz

a munkavégzésének minósége nem megfe|e|ó,
késedeImesen teliesít

13
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félbehagyja a munkákat'
llegrendeló utasÍtásának nem tesz e eget.
bármj|yen más módon megszegi a szeftődésben fogla|t köielezettségét.

; ha Vá|a|kozó a szárná|a l/legrendeló á|ta| megadott, a szeződés szerinti köte|ességei
e|hanyagoásának Végy nern te|]esítésének (émive| sÚ|yosan hátrá|tatja a l./|unkák
megfe|e]ó mjnőségben és idoben Va]ó kivite|ezéséi) beszüntetéséte fe|szóiító értesJtés
kézhezvéte|étŐ számitott ésszerű ldón beÜ nem tesz e|eget;

! ha Vá||a|kozó |\,4egrende|ó jóváhagyása né|kü| ruházza át a szeződést Vagy ktt
aIVá||aIkozói szerződést:

/ ha Vá|ialkozó csődbe megy, Vagy fizeiésképte]enné Vá|ik' Vagy csóde]járás indu|t e|lene.
Vagy egyezkedni kénytelen a hite|ezó]Vel, Vagy fe|számo|ó' csódgondnok' i|letve
kinevezeii igazgató a att fo ytatja tevékenységéi a hite|ezöi javára' Vagy fe|számo|ás a|á
kerLll:
ha báínl|yen e|marasztaló ]ogerós íté]et szoetk Vál]a|kozó szakma] magatartása
keretében e|köVetett bármIlyen Vétség ügyében

- ha bárrnifé|e egyéb olyan akadáLy merül fe|' ami gáio|ja Vá||a|kozót a szezódés
te|jesítésében

/ ha Vá|]a|kozó határ]dőíe nem kTt biz|osÍiást
|\,4egrende|ó a szerződésszegés tényét az épíiési nap|óba ttnénó bejegyzésse|' vagy a
je en szerzódés ezen alpontjára hivatkozássaI felegyzésben |0gzlti' és határidő iúzéséVe|
felhíVja a szerzódésszegés nregsz|]ntetésére Ha Vá |aikozó N'egrende|ő áItaI megszabott
hatá|idöig a szerzódésszegés megszÚntetésére nem tesz meg minden e|Várható |épést.
Y ' c a I e  v E | U | ' c ^ ] U v é U d  l  d

' a Mlnkák egészének Vagy egy Íészének a kózvet]enü] aika|rnazott munkaeröVe| való
elVégeztetése Vá]|aIkozó költségére

i- a szerzódés ie bontása' ha lvlegrende|ő úgy liéii meg' hogy a szerzódésszegés súlyosan
Veszé|yezteti a szerződésnek éz e|őirások szer nt Vagy hatá|idő|e történő te|jesítését;

]. a szerzódés fe bontása esetén a 13 poniban rÓgzített mértéktj meghiúsuLási kttbérigény
éNényesitése. és szerzódéskötés egy, Vália]kozit fe Vá|tó harmadik fé||eL;

/ késedeimes le|]esités esetén a 13 pontban rögzített méfiékú késedelmi kötbérigény
érVényesÍtése'

- Ha Vái|a]kozó késedemes teljesílése miaii [/eg|ende|ó 60 napi kötbér összegére Vá|ik
Jogosu]ttá Úgy jogábén á|l Vá|alkozó értesitése ltán íe|bontani a szerzódést és
rneghiúsulásj kŐtbért érVényesíteni

A szerződés fe mondása esetén:
; Í\,4egÍende|ő a ÍVlunkák szemréVéte]ezése u!án a ehető |egröVidebb idón belÜ| kimutatást

készít Vá||a|kozó á]tá] é|végzett munkákróL és |e|tá.! az anyagokró|. a berendezésekró|
ós a felszerelésekrő|'

' Megrende]őnek e|óVásá.|ási joga Van azokra az anyagokra' berendezésekre és
feiszere|ésekre. ame]yeket kfejezeiten a szerződés szerint a munkák megva|ósítása
cé|]ábö] szá]|ítottak le Vagy készítettek e|'

'- Nleg.ende|ő paci áron' az é|ta|a rnegfélelőnek tartott Íe]téielek me|lett megvásáro|hatja
mLndazol tételeket arneiyekel Vála|kozó szá|itott végy rende|t meg' és ame|yeket
N/legrende ő még nem fzetett ki

Ha Megrendelő femond]a a szeződést ]ogában á]| Vá la]kozótó| az á|ta]a elszenvedétt
Veszteséoekért kártérltést ké'rn

15 . záró rende|kezésék
a) i\,'legrendeiő k]eenti és Vá|la|kozó V sszavonhatat|anu| tudomásu| veszi' hogy- Kbt' 48' s-

á|a e apaz|a fu1egíende]o jogosu t a sze.zódéstó| elá||ni' amennyiben a te|jesítéshez
szÚksiges kÜ|so támogatás| íorrást nem vagy nem teljes kÖrúen nye|i e|, Vál|a|kozó
ki]é|ení hogy a szerződés e pontban fog|a]t okbó| történó megszúnése esetén semmi|yen
kártérítésl igényt nenr támaszt ]\,4egrende]óVe| szemben'

b) A Fe|ek Váia|ják hogy egymási ]oghatá|yosan a szerződés te|esítésérő| Írásban
(te eíaxÚzenet Vagy élár]]oi1 |eVé formá]ában) tá]ékoztai]ák
Jognatá:ycs é.tesíiés iniézbeiő:

l\,4eq'.en0elő feié



c)

d)

n ^í '
LT/

név: lG|csó lstvánné po|gármeste.
cím: 5741 lcbgyháza' Fó tér 9.
telefon: CI6S&25G1 22
te|€fax 0666-2501 22

Megrende|ó Képvise|óje fé|é:
név:
clm:
te|eíon:
te|eÍax:

Vá|lalkozó fe|é|
név: Kiss sándoÍ
cÍm: 5720 sarkad, tssy u.2.
telefon: 66,/272-023
telefax. 66n72-023

A szezödésben nem szabá|yozott kérdésékben a Po|gá.i TöNénykönyv (Pí<.) és a
közbeszgzésekró| szó|ó 2003. évi oü|X. tóÍvény (Kbt.) e|óírásai az iÉnyadók.
A Fe|ek a je|en szerzódésse| kapcso|atban békés úton nem rendezhetó, a Kbt 316. s (2)
bekezdése szerintijogvita tekintetében a|ávetik magukat a Gyulai Városi Biróság' i|letve a
Békés Megyei Biróság kizáró|agos j||etéke6ségének.

: KétegyházaNagyközség tnkományzata

Kébgyháza, 2010.

m egren d e l ő ké pv i sel eté b e n
Kalc9ó Isfuánné dr. Medgyaszai László

polgármester jegyzó

vállalkozó káDviseletében

ügwezetó


