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'l.ar'lalomj
l,
egyzék
2' Áiánlattételinyilatkozat
i l.|i iró okok igazolása:
]' 1' \jániattcvő nyilatkozataa Kbt' 60' $ (I ) bekezdésa) h) pont.jaiszerint
].] .{jáÍIlattevőn}'ilatkozataa Kbt. 6l '$ ( l ) bekezdésa) - c) Pontjai szerint
3-3 EndrényiésTársa Kft' (10 % fe]ettiah'állalkozó) nyitatkozataa Kbt. 60. $ (l)
bekezdésa) - h) pontjai szerint
1,.i Endrényiós Tlísa Kft' (10 % felettj alvállalkozó) nyilalkozata a Kbt. 61- $ (1)
bekezdésa) _ c) pontjai szelint
] '5 l iudák KÍi. ( l0 % feletti a]vállalkozó) nyilatkozataa Kbt. ó0. .s(1) bekezdés
a) h) pontiai szerint
3 '6 Hudák K11.( l0 % feleni alr'állalkozti) n\'ilatkozataa Kbt. 6l. s (i ) bekezdés

a) c) ponliaiszerinr
'!' \1'1!atkoza|okganldsági' pénziigli alku!nusságról:
.1'] '{jánlattevónyi]atkozata
az árbcvétel
a]aku]ásríró]
.i,2AjánIattcvöelmúlt3 éviszámvitclij ogszabályokszerintibeszínolója
4'],\jánlattcvőszámlavczetőbankiátólsz1rrmazó
nyilatkozata
.1,:1
l]ndrén}i
ésTársaKft. (l0 % l'e]eüialr'állalkozó)nyilatkozataaz árbe!étel
:]akulísáról
.1-::
iirdrér,riósTiírsaKfi. (10 9í |elctliallállalkozó) eimúlt3 é\,isziím\'iteli

l.

3.
;

5.
6.
7,
8.

9.
10.
ll.
44.

jJgszabáI},okszelinti bcszámolója
4s.
.1.éi:ncrén)'iés'Iársa Kli- (i0 % l.eleltia]\állalkozó) számlavezető bankjátó]
származó Dyila1kozata
85.
.i'l l iudák Kt1' ( l ()./oÍ.]enialvá]]alkozó) nyilatkozataaz árbevételalaku]ásáról
86.
;'3' liudák Kít' (l0 % felefii alvá]lálko7ó) clmú]t3 évi számviteli
;r.qszabá]vollszcrinti beszámolója
8'].
i'i'' HuJák Kfl' (l0 % itletti ahállalkozó) számlaveze.ó baújától
s7ánnazó n\ ilarkozata
147.
: ','.;}it:tkozattlkműs:aki. szakmai a|klma,ssúgról:
:''.'!j]íniattc\'őn\'ilatkozataaze1ő7ó3é\iret.creDciamunkákról
referenciaigazolas3.il
148.
5 ] .1'..]án]attevő
nyilatkozataaz építési
beÍuhliás te]jesítésééIt
felelős szakemberek.
(szakmai önéletrajzzal.vógzetlségüketigazoló dokumenhrmok]<al)
:.íl.vezctőkr(!I
15 1.
.i'i Ajániattelő nyilatkozala a tcIjesitésbcn|ószt vevii szakembeleklől
1ó0'
..,.r'.\j:ín]attcvó
nyilatkozataa rendclkezósÍcálló muniagépekról
1 6t .
.fársa
5 Eadrényiés
Kf' (10 % 1.eletlial\állalkozó) n]'ilatko7ataa2 előző 3 éyl
l:iercncia munkákrój lefe.cncia ig'olássa]
|66.
,Iársa
-: . E:]dIén\
i és
K11-(10 % l.elettialr állalkozó) .])ilatkozataaz építési
beruháZás teljesíléséért
ÍélelősszakemberckIó].\'ezetőkrő](szakn]aiönéleÍtajzza},
''égzettsé8ükel
igazoló dokumentunrokkal)
169'
l'lndrényi és.].ársaKft'(10%Ieletti
xl\jliaikozó) nyjidkozataa teljesítésbcn
lés;at\'e\'ő s7akembcíekő1
175.
.l.álse
5.8 indrénvj és
Kll. (10 % 1.elcttilt|\íljaikozó) nvilatkozataa ].endelkezésre
áiló munkagépekről
116.

L.
5.9 Hudák Ka. (l0 % feletti alvállalkozó) nyilatkozataaz elóző 3 évircferencia
munkákról referenciaigazolással
|77.
5.10 Hudák Kff. (10 % feletti alválalkozó) nyilatkozataa vez€tőól ésa teljesítésben
résztvevő szakeEberekól ( vezető szakmai önéIedÁva|, !égzeÚf'égét
ígazo|ó
dokumentumokkal)
180.
.
5.l l Hudá:kKt. (l0 % feletti alvíllalkozó) nyilatkozataa rendelkezésre
á11ómunkagépekól
186.
6. EgyébigazolásoN tlyilatkozatok,dokumentumok:
6.1Ajánlattevőnyílatkozata
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) bekezdésa).c) pontjainaktekintetében l90.
6.4Ajánlattevőnyilatkozataafelelősségbiztosításmegkötéséról
l91.
6.5 Ajánlattevő nllatkozAtA szálrr,]avezeti'pénzintézetehöl
|92.
6.6 Ajánlattevő 60 nap&álnem régebbicégkivonata
193.
6.7 Endényi ésTársa Kft. (l0 % feletti alválalkozó) Dyila&ozala a felelósségbiáosításmegkötéséről
198.
6.8 EndrényiésTrársaKÍt. (10 % feletti alvállalkozó) nilatkozata számlavezetó
199.
Énzintézetekól
6.9 Hudá* Kft. (10 % feletti alvállalkozó) nyilatkozataa felelősségbiáosítás
megkötéséÍől
200.
6'10 Hudá} Kft. (10 % feletti alvríllalkozó)nyíLúkoml-g'
száMlavezető

201.
202.
278.

Áén,;ntézérFvrA|

7' Beárazottköltségvetés
8. SzeÍződéstervezet
Ajáolafunk 287 saímozottoldah tartalmaz.

.t,

.''. öarKao'lulu'Jtlluus J' '
''r
.
11
'.tÍ. i '

ÉPÍTőIP,{Rr

I l.!.l22iJ

Kiss sándol
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3
fé|újílása'kapaciiásának bóVitése akadálymenlesitése Kéiegyházán' épíiés be.Uházas
.'Bó6óde
k Vite|ezéséÍe
indítotegyszerÚ kózbeszezési eliárás a án|altéte]e
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5720 Sarkad,Ossy u. 2.
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te|efaxszáma ós e.mai|címe]
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ie|efonszáma:
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(.Í.g!háza Nagyközség onkormányzataátaI a ',Bö]csode Íe|újÍtása'
kapacitásának bóvÍtése,
ake.ái]Jrentesítése
Kétegyházán,'épílési
beruházás kivite]ezésére
indÍtott
egyszerűkÖzbeszezésj
e'?iás
ajánlattéte|i fe|híVásának' Va|amint aján]atkérésidokumeniációjának rész|etes
jogosu|tképvise|ője
áitan!|nányozásátköVetőena|u]irot|'
miniAján]atrevőnyi|atkozattéte|re
a Kbt.70.
s 12] oekezdése tekinietébennyjlatkozom' hogy Aján|attevó aján]atái az aján|atké|ési
cJk!írcn:ációbanmeghaiá|ozot1
tartémi és forínaiköVetelményeknek
megfele|őenkészítette
e| és
nljjloli. be' az e]óírifeltéte|eket
fenntartásokvagy kor|átozásoknélkÜ|e|Íogadja'
magára nézve
k.ielezÖngk]smerie]. a következő pontbanmégadott
összegű e]|enszo|gá|tatáséít
kész és képesa
sze.1őciéshatáridőre történő te]jesíiésére
Nyedésségeeseténa közbeszerzésieijárás a|apján
i'sEl1c:.jl szeződés te]jesÍtése
cé|jábó|e szerzódésenalapu|ó szerződéseibensaját magára
.'c..i:ozó kote|ezettségként
Vá]|a|jaa 305 s (1)-(3)bekezdéseés a 306/A. s szerintieiőí.ások
.:',;l /esitésót'
:]

. 1.rgy|ani munka rneqva|ósÍtásárateti aján|ator.:
' . . ' á | . ' a L ' a Il 2 J 6 ' ' 8 0 6 T :
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Te ]e3köíLijótál|ás(min'3 éV,max,6 éV)

3éV

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

5 nap

Aiár|attevőaján]atátaz aján|attéte|]
ha1á|idó]ejáriátó|számitva60 dapigVá|tozat]an
fe|téte|ekke|
:3!)jltar1ja,
.ne]yidópontig(a nyertesAján|attevőVe]
iődénőszerződéskÓtés
megh]úsUiása
esetén
]jl lizerződéskttésre
készená|l
AjánLattevó
Vitáskérdések
|endgzésóre
a Gyu]aiVárosi BÍrósáo']|leÍVe
a Békésllegyei BÍröság
!. ÜrE>Ügvclcnó]|lc||

Dá:l.r. 2!10j!!ius {
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t,
,Btj|csőde íe]újitásakapacitásánakböv(ése akadá|ymenl€ s iléseKétegyházán,'építésibeíuházás
kivle ezéséÍe
ndítoii
eqyszen]kózbes2erzés]
e|]áÍas
aján]atéie|e
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NYILATKOZAT
a közbeszeízések.őlszó|ó 2003.évicxxlx. Törvény(Kbt.)60.s.(,!)
bekezdés
a).h)pontjainak
tekintetébén
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AiánIahevő:
cime:
5720 Sarkad,Oss

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

'
.
.'

!

.

neTí ]| /ege|szémo
ás a|étt'nincs el|ene indítoiicsőde|járásvagy fe|számo|ási
e|járás
lc]'anatban ||etó|egszemé|yes]oga
szerint:héson|óelárás nincsenfo|yamatban
és szemé|yes
he|yzetben.
]cg. szeijl::!ncsenhason|Ö
:evéKénysegét
nemfÜggesztette
fe. i||etve
nemfÜggesztették
fe|;
gazdaság. l|etőleg szakmar tevékenységéVe]
kapcso]atbanjogerós bírósági íté|etben
'-negál]apiiott
bűncse|ekményt
nem ktvetett e ||ető|ega tevékenységét
a jogi szemé||yeI
szemben a|ka!E]azható
buntetőjogintézkedésekrő|
szólT 2001. éVi c|V' TV. 5' s-a (2)
g) pontlaaaplán ébÍróságjogerŐsité|etben
bekezdésének
b) ii|ető]eg
nem korlátozta,i||etŐ|eg
a
.]á]ia]kczás
tevékenységét
más bíröság haso.lö okbö| ésmódonjogerÓsennem kor]átozta;
.o/o.<7e'ze<
é|'áÍasokba1Valo
leszvete|lo|
logelose.nncs efu|rva
-!-

. /ré| régebben |ejaft adó

Vámf]zetésiVagy iársada|ombiztositásijáru|ékfizetési

ic:áb5L la',o. eune]nem Íégebben
|ezarl]|t-Kozbeszerzés|
e|]árasbanhamjs adatot nem
jogerŐsen
szo]gá|iatott
és ezértaz eljárásbó nem zádak k],rIető]ega hamrsadai szolgá|tatását
. ..] é]ao;toilák
meg'
a' a arnháziartásróL
szó|ó 1992,éV XXXVl]l'törvény1s's.a (5) bekezdésének
a) pontjában
*élhdtározotl Pété!ne|nem régebbenÍ-"eghozott'
jogerős és Végrehajtható
közigazgatási'
]|etc
e9 biróságihatározatban
megá|apitot1
és rnunkaÜgyL
bírságga|
vagy az adózás rend]éró|
.:r]] i',e.] szeÍinti..u|ásztás birságga s i'jlcttjogszabá|ysértést
nemkÖvetett
e|'
- ideéÍivebÜncse|ekmény
: ]]U.iEIó .t../énykÓnyvszérinti bÚnszerrezeiben Íészvéte|
]Ú.'sZe.vezetoen
ttrténóe|kÓVetését
is -. vesziegetés.
Vesztegetés
nemzetközikapcsolatokban'
pénzmosás
.: e.r.pa Ioiósségekpénzugyi
érdePeinek
megsértése
i||efue
búncse|ekményt'
ieg]r szernélyes]oga sze|inti hasonó bŰncse|ekményt
nem követett eI feltéVe.hogy a
'ji:e] .néíy'ókovetesejogerosbiróságiíté|etben
rnegá|apitást
nyen amíga bÜntetett
9ió.iel|.()?]
fú2ócóhátiányok
a|ó|nemmeniesi]|t
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Ú.{

6
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Tárqv:

Bo€ ó de
fe|újitásakápacitásá.ak böVilése akadá|ymentesiiésé
Kétegyházán'építésibeíuházás
kivilelezéséle
inditottegyszeíük.jzbeszezési
e|]áBsáiánIat|étele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrő|
szó|ó2003.évicxx|x.Törvény(Kbt.)60.s.(í)
bekezdés a)-h) pontjainak tékinletében

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

Elqlsnyrqs lé!9a-[!

5tjo0 E!ékéscsaba'
Gutenbero u, 5'

]

jogosult képvise|őjea
AiuLiícttEndrény]lmre' mint a 10 % fe etti a|Vá||alkozónyi|atkozattéte|ré
Kozbeszerzésekró
l szT ó 2003' éviCXX|X törvény60 s (1)bekezdésa)- h) pontjainaktekintétében
tá|9y aján|attétei
során nyiatkozom,hogyaz á]taam képvrse|t
Vá||aIko7ás]
)

])
k]

nen ái Vége]számolás
a|ait' nncs elene !ndliottcsődeljárásVagy felszámo|ásie|járás
fo yamatban'i|]etőleg
szemé|yes
]ogaszerintihasonióeLjárásnincsenfolyamatbanésszemé|yes
szenni
s
ncsen
hason|ó
he|yzetben'
,cga
ievékenységéi
nemfuggesztette
fe| ||etvenemfÜggesztették
fe|;
g2zdeség. l|etőeg szakmai tevékenységéVe|
kapcso]atbanjogerós bírósági íté|etben
íregá|ap]tortbúncse|ekményt
nem köVeteit el i||etó|ega tevékenységét
a jogi szemé||yeI
szer.ben a|ka|mazhatóbüntetó]og]intézkedésekrő|
szó|ó 200,l, évi c|V Tv' 5' s.a (2)
g) pont]aa ap]ána bíróságjogeróslté|etben
bekezdésének
b)' iI|eto]eg
nem kor|átozta'1||etó|ég
a
VélaIkozás
ievékenységét
más bííósághasonó okbó|ésmódonjogerósennemkor|átozta'
jogerósen nincseIti|tva;
kÖzbeszerzési
e|jáÍásokban
Va|ólészvéteItő|

)
m) egy éVné]régebben |eiárt adól.^|.L.7Eh<Á^Á^A|.

járu|ékfizetési
Vámf]zetésiVagy tá|sada|ombiztosÍtási

iáh

n)

ko|ábbi_három éVnélnem régebben|ezáru|t.ktzbeszerzésie|járásbanhamis adatot nem
szolgá]taiott
ésezértaz e]járásbólnem zárták ki, i|iető|eg
a hamisadat szo]gáltatását
]ogerősen
nemálapiiottákmeg;

o]

aZ á |a niháztartásrÓ|szT]ó 1992 éViXXXVI|| torvény15s.a (5) bekezdésének
a) pontjában
meghatálozott'két éVnélnem régebbenmeghozoti jogerős és Végreha]tható
kóz]gazgatási'
etó|egbiróság]haiározétban
megá]|apított
és mL.]nkaugyi
biísággalVágy az adózás rendjéró|
szó ó t0rvény
szerlntimu|aszlásiblrsággaIsÚjtottjogszabálysértéstnemköVetette|,
e bünieto lórvénykonyvszerinti bűnszeíVezeibenrészvéte|- ideértve bűncse|ekmény
búnszervezetben
ttriénőe|köVetését
rs. Vesziegetés.
Vesziegetés
nemzetközikapcso|atokban.
jIetve pénzmosásbÚncse|ekményt'
éz e!..ópaikozdsségekpénzi]gy]
érdekenek megsértése,
'agy szernéiyesjoga szeÍintihasonló bÚncse]ekményt
nem koveteit e|' fe|iéve'hogy a
oűncseiekmény
e|kÓVetése
nyert' amÍga büntetett
]ogerös biróság] itéletbenmegá]|apítás1
e óéiethez
fűzódóhátrányok
aló]nemmentesüt

p)

-_r-

AIA^Al

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

I
I

t_

r
t.

fá|urr 2c10 jUnus 04

+
t:

5,

Tárqv:

Kétegyházán''építesiberuhá2ás
.Bó|csóde fu|Újj|ása'kapaci!ásánakbóvítése akadá|ymentesí|ése
kivite|ezésére
indílolt
eqYszerú
kózbeszezésie|láÉsaián|átiéiele

t-

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekóls2ó|ó 2003.évic)ülx' Törvény(Kbt.)6í's.(í)
bekezdés
a).c)pontjainaktekintetében

l

+

t

AiánIattevó:

t;

sorénnyiiatkozom'hogyaz á|ta|amképvise|t
Vá||a|kozás:

sarkadi EoítóioaÍiKözös Kft.

cÍmei

5720Sarkad.Ossvu.2.

trt

jogosu|tképvise|ője
A|u|kott,Kiss sándo., mint aján|attevőnyj|atkozattéte|re
a Közbeszeízésékrő|
szó|ó 2003' éViCXX|X' töÍVény61' s (,l) bekezdésa) _ c) pontjainaktek.ntetében
tárgyiaján|aftéte|

r

a)

t

I#

61' s (1)bekezdés
a) pont:
-öt éVné|
gazdasági'i|letőlegszakmaitevékenységéVe|
kapcso|atban
nem régebben
meghozottjogerősbíróságiítélétben
megá|lapítottjogszabálysértést
nemkövetette|;

b) 61.s (1)bekezdés
b) pont:
a TpVi' 11 s'a' vagy az EurópaiKÖzÖsséget
létrehozó
szeftődés81. cikke szerinti(2)- tt évné|
- jogerős és Végrehajtható
nem légebbenméghozott
Verseny-fe|i]gye|eti
határozatbanVagy a
verseny.fe|ügyeleti
határozatbíróságife]ü|Vizsgá|ata
eseténa bíÍóságjoge|ós és Végréhajtható
haiá|ozaIábanmegál|apltott
és bírságga|sújtottjogszabá|yséfiést
nem követett e|; i||etó|ega
Vál|aIkozássa|
szemben i|yenjogszabá|ysértést
más vérsenyhatóságVagy bíróság-öt évné|
|égebbenjogelósen nemá||apított
meg ésegyúttal
bÍrságot
sem szabottki;
.\

A1

A /1\ haló7.lÁ.

Datlm 2010'lúnus 4'

F

^\ ^^n'

korábbi_ót éVné|nem régebben|ezáru|! közbeszezési e|jáÉsa|apjánVá||a|tszeíződésés
jogerós közigazgatási, il|etó|eg bírósági határozat ném
köte|ezettségének
megszégését
á||apította
meg'
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Tárov:

Kétégyháán''épÍt&|boruháá€
:P9]Fe-e . f6|újltás9'klpaclásánat bóvnósé' ak.dá|y'nent6sÍtá.a
|(|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)
bekezdó8a)+) pofijainaktek|ntetóbon
A|án|attévó í0 % fe|etd .|vá||a|kozó|.l

neve:
End]ónviésTárgaKft.

clme:

5600Békéscsaba'
Gutenberq
u' 5'

A|ulhott'Endényi |mÍe,mint a 10 oÁ ie|ettia|vá|la|kozónyitatkozattéte|ré
jogo8u|tképvis€lóje a
Kózbeszerzésekró|
szó|ó2003'évicxx|x' töNény61' s (1)bekezdés
a) - c) pontjainak
tekinletében
tárgyialán|aíétel
soÉnnyi|atkozom,
hogyaz á|ta|amképviselt
vá||a|kozás:
d) 6í.s (í)bekezdés
a) pont:
szakmaitevékenységével
kapcsolalban.ót évné|
némrégebb€nmeghozott9azdasági'.il|etó|eg
jogerósbÍróság'íté|etben
jogszabá|yséÉést
megá||apított
nemkövetette|;
e) 61.s (1)bekezdés
b)pont
a Tpú.,|1' s.a' vagyaz EurópaiKözrsséget|étrehozó
sze|zódés81. cikkeszerlnti(2)- tt évnét
_ jogerósésvégrehajtható
nemrégebben
meghozott
verseny-fe|Ügye|et|
haÉÍozatban
vagya
Verseny.fu|ügyeleti
hatálozatbkósági felü|vizsgálatia
jogeÉsésvégrghajtható
Eseténa bíÍóség
határozatábanmegá||apÍtott
és bí'ságga|sÚjbtt jogszabálysértést
nem kövgtett e|.i|btó'|ega
vá||alkoáss9|szemben i|yenjogszabá|yséÍtést
más versenyhatóságvagy bÍróság-{t év;é|
joge|tsennemá||apÍtott
Égebbenmegésegyútta|
birságotsemszabottki;
q

61.s (1)bekezdés
c) pont
koÉbbi.{t évné|nem Égebben|ezáruIt.kózbeszezési e|jáÉsa|apjánvá||a|tszezódéses
jogerós kÖzigazgatási,
kó1e|ezettségének
megszegését
i|letó|egbírósági határozgtnem
á||apitotta
meg'

Dátum:
2010.június
4'

Endrényié6Tlrra KFT.
Glttí1,beg u 1,)9K66t326 @2

-

t
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrő|
szó|ó 2003.évicxx|x. Törvény(Kbt.)60's.(1)
békezdés
a).h)pontjainaktekintetében
AiánIattevő,|0%feIettiaIvá||aIkozóia:
neve]Hudák Közmű Kft'

címe]5600 Békéscsaba'
szabó Dezső u 56.

A|uIirott'rnint aján|attevő 10% fe|etti a|Vá|la|kozónyi|atkozattéteke
jogosut képvlselóje a
KÖzbeszerzésekrő|szó]ó
2003'éVicXX|X' ttrvény
60.s (1)bekezdés
a) * h) pont]ainak
tekintetében
tárgyiajániattéte|
soránnyl|atkozom'
hogyaz á|ta|amképvise|t
Vá||aIkozás:
a)

-

t*

-L
I
I

nenr á|l Vége|számo]ás
alatt nincs e||ene ]nd|tottcsódejárás Vagy fe|számo|ásie|járás
fo|yarnatban'
i||ető|eg
szeméyes joga szerintihason]óeljárásnincsenfo|yamatban
ésszeméyes
szennt
sincsen
hason|ó
he|yzetbeni
]09a
b) tevékenységét
nemfüggesztette
fe|'i|letvenemfÜggesztették
fe ;
c) gazdasági' i|]etó|egszakmai tevékenységéVe|
kapcso|atbanjogerós bírósági íté|etben
rnegá|]apított
bÚncse|ekményt
nem köVetett e]. r||etólega t€ V ékenységét
a jogi szemé||yeI
szemben a|ka|mazhatóbL]ntetójogiintézkedésekről
szó|ó 2001' éVi c|V TV. 5 s-a (2)
bekezdésének
g) pontjaa|apjána bírÓság]ogerősíté]etben
b) il|etó|eg
nem korlátozta'iIetó|ega
Vá |a|kozástevékenységét
más bírósághasonó okbö| ésmódonjogerósennemkorátozta
jogerősen nincse]tiltva;
d) kozbeszerzési
e]járásokban
Vaó részvéte|tő|
e)

l,-

f)

-l'

g)

l

-

II
-

I

II
II
II
II

T
I
f

l-r-

egy éVné|régebbén|ejárt adó-' Vámfizetés]Vagy társada|ombiztosítási
]áru|ékfizetési
köteIezettségének
e]egettett
korábbi -három éVné|nem régebben|ezárut- közbeszerzés]e|járásbanhamis adatot nern
szo|gátatottés ezértaz e|járásbÓ|nem zárták k ' i||ető]eg
a harn]sadatszolgátatásátjogerösen
nemá |apítoiták
meg;

az á||amháztartásrói
szó]ó 1992, éViXXXV||I,torvény1s's-a (5) bekezdésének
a) pont]ában
meghatározott.
kétéVné|
nem régebbenmeghozott'jogerós és Végrehajtható
közigazgatási,
i||ető|eg
bÍróságihatározatbanmegál|apított
és munkaÜgyibírsággaI
Vagy az adózás Íend]éró
szóló törvényszerintimu|asztáslbírsággaIsújtott]ogszabá|ysértést
nemköVetette|'
h) a bÚntetó törvénykönyv szeÍinti bÚnszervezetbénrészvéte|' ideértve blincseeknrény
bűnszervezetben
történőe|köVetését
is -, Vesztegetés,
Vesztegetés
nemzetközikapcso|atokban'
az európai koztsségekpénzügyié|dekeinekmegsértése,
iIetve pénzmosásbűncse]ekrnényt
Vagy szemé|yesjoga szerinii hason|ó bűncse|ekményt
nem köVetett e. fe|téVe'hcgy a
bÚncse|ekmény
e|ktvetésejogeÍős blÍósági ité]etbenmegá|lapítást
nyert, amíg a bünteleti
e|óéethezfÚződó hát|ányokaló nemmentesú|t
BUDAXItÓzn]!í.!: '
.booBé|ssLJs(jidbo
ULs!Ú b

Dátum]
2010'júnus 2

9.
NYILATKOZAT
a közbeszer2ésékló|szó|ó 2003.évicxxlx. Törvény (Kbt')6í.s.(í)
bekezdésa).c) pontjainaktekintetében
AiánIattevő10%ÍeIettiaIvá||aIkozóia:
neve:Hudák Közmú Kft.

c'me' 5600Bekéscsabaszabó Dezso u 56

AlulíÍolt mint aján|attevő 10 % fe|etti a|Vál|á|kozónyr|atkozattéte]Íe
jogosu|t képvise|ójea
Közbeszerzések|ö|szó|ó 2003,éVicXX|X' ttrvény61' s (1) bekezdésa) - c) pont]ainak
tekintetében
tárgy]a]án|attéte|
során nyilatkozom'
hogyaz á|ta|amképvise|t
Vál|aIkozás:

-l'

I

t'

a)

61's (1)bekezdés
a) pont:
-ót évné|
gazdasági,i||etó|eg
szakmaitevékenységéVe|
kapcso|atban
nem régebben
meghozottbírósági
íté|etben
megál|apÍtottjogszabá|ysértést
nem
ktvetette|;
]ogerós

b)

61 s (1)bekezdés
b) pont:
a TpVt'T1' s.a' Vagyaz EurópaiKózlsséget|étrehozó
szerzódés81' cikke szerinti(2)- ÖtéVné|
nem régebbenrneghozoft* ]ogeÍósés Végrehaj1ható
Verseny-fe|ügye]eti
hatérozatban
Vagy a
verseny-fe|ügye|eti
határozatbiróságife|ü|Vizsgá|ata
eseténa biróság jogerós és Végrehajtható
határozatábanmegá|lapÍtott
és bírságga|sújtottjogszabá|ysértést
nem köVetette| i]|ető|eg
a
Vál|a|kozássa|
szemben ilyénjogszabá|ysértést
más VersenyhatóságVagy biróság .öt éVné|
jogerósennemá|lapitott
régebben.
meg ésegyÚttaIbiíságotsem szabotiki;

c)

6 1 .s ( 1 ) b e k e z d é
c )sp o n t :
korábbi -ót éVné|
nem régebbenlezárL]||krzbeszerzésie|járás a|apjánVá||a|tszerzódéses
kötelezettségénekmegszegésétjogerös kÓzigazgatási iIlető|eg bírósági határozat nem
álIapította
meg

I
I

l_
l^
I

tl'
I
I

.L
.L
l.

t
t_
t
tIt-

Dátum:
2010'június
2,

.J,üHil3íil]iáff"

/o.
TáÍqv:

kapacitásánakbóv||és€ . akadálymeniesítéss
Ké|egyházán''épílésib€ f uházás
,'Bö|csÓde fé|újítása'
kiv to|ezósóle indÍtott
eovszeÍÚkrzbeszezési e|iáíásaián|altétele

NYILATKOZAT
a pénzügyiésgazdasági a|ka|masságró|
(árbévéteIaIaku|ása)

Aiánlattevó:
címe:
5720Sarkad,Ossy u. 2.
jogosu|tképvise|ójetárgyi közbeszerzési
Alu|irottKiss sándor' mint ajánlattevö nyi|atkozattéte|re
eljárásban nyi|atkozom'hogy az á|ta|amképvise|tVá||alkozásépítési
tevékenységbó|
származó
áÍbevéteIe
az a|ábbiakszerintaIakult'

2008 éVben]

136070e. Ft

2009 éVben:

165.969
e. Ft

8}í'
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1992. novembcr'I3.

f^r-;i.

tária;ság

alaPi..ása

cégjé<jyzék szána

o4-o9-oo209 9

Aaóigazgatásí

LLo422L5

2,o4

Uo42215

4521 113 o4

5záÍn

Ábu szam

Tevékeységj'kö:
'Í cégjegyzésrejogosutt

mélyépitőipar.
Nagy Lajos'

TUJ-ajd.onosok

Naqy Lajos
Kiss sándo!

seszámoló aláj.:ására

.

ügyveze!ó

j ogosult

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! jcgyzett tőkéve1
A rársaság
2oo.-tó1
kónywizsgálatla
kötelezetc.
A Könyvvizsgáli, Eot Végzi' sztán csitla
könyvvizsgáló;
.
5600 Békéscsa5a, Dobozi u.78/ lRegisztrácÍó
száma:MKVK
b e j . s z . o o 2 8 5 ' i.

.1 A könyvvitéli
irányitásáér!

5zolgáltatás.
fe]elós

körébg tartozó.feladatok
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ért eI,
épitési tevékenységből tevődj.k össze.
'mely belföldi
' 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]'apján2o06 .lecember 3l-én a mérleg főöészeg 1a4 398 e nt' .'",,
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Eszköz
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összkötuséq eli árassal kcszulo eredény kimut'atás

tirtó'telós

Az eszközök

összetét|)léL

tekj.ntvc

matos muoke./é9zós éhe7. e1e9endőek.

a Kfc

nűködósóhcz

és folya-

Tárqyí cszk jzöl(

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

gépek/ berendezés ek, j árnűvek
közótt.

Ké9z1etek:
A vásárolt

ünyagokat év közben kóltséqként s z á m o l j u k
el. Év
végénteltá'.. ala'pjá;:. az utolsó beszerzési
aron Kerulnek
t é s z 1 e t re .
zaro erteke:
3.548 e Fr
BefejezétIelr telme1ú;.;záró é r t . 6 . 9 0 o e
Ft
l(övete1ések
A vevók év .régi lelt'ira alapján 59.186
e Ft' melyből a bes záno]ó készit !séil val lnennyi megérkezett.
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osztalék

vett

hitslt

!övidlejálatú

II.ooo e Pt iisszegben
;t fell
Egyéb rövidlc.j'iraLú kötetczttsógck

'

a beszámolo

az adófizetós

közötE

van.
kiifzetésle:

. 1:290 e Ft

2oo2 évi eredményból
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A tárgyi eszközök értéke ut'án szánoljuk az écs-t,
a1kalr.azásávaf.
Év közbeni bclzelzóskor
időaránYo elszámolást
alk]'amazunk'
valamint tcljcsitmény a!ányos els zánolást.
Az adótörvón1' szabályai
ne' he}yezctt

eszközök

szerint

a 2oo3 év ut'án mé9 üzembe
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az 5og-os écs.Ieirást'.
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;A KFT-nél 20o6 ban i].yen cínen nern nerÍil!
t'evékenysóg Je]']egébőI adódík és hosszabb

fel kóltség, ami a
Eavon ls JerJ.emzo les.z.

A környezeL védelnét kiizvetlenlíl .szotgáló tárgyi eszközökkei
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nen rendelkezürk.
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Elvógeaena sar]iadi ÉpitóipariKözös KÍt' 5720 snrk,rd,Óss} u' 2' (lovjbbickban:''l T:usaság'')mel|ékelt
?006'évicgysz€ r úsített
évcsbcszíülolójáníka kTnywizlgálatá!amelyegyszenisítctt
évesbeszá'Ínoló
a 200ó.
I2-3l'.i fordulónapra
clkésziteB
mérIcgbó|melybcnaz esÁöztk éstorfásokcs/cző végtjsszese
l04.398E Ft, az
adózottcÍedminy.1'9llE Ft (lyercség)'
a nrérlcg
szcÍinlicrcdmény
0 ! F( .' az ezcn 'döpont.a végzódóévrc
vonatkozóeredménykiNulatJsból
és a sánlviteli poIitika meghatározóelcnleit és az egyéb n]agyarázó
megjegyzésekct
taíaln1azó
kiegészítö
m€ l léklctbójáu.
Az óvesbesámolónaka sámviteli lön'énybenfoglakakésa Ma$/arorságonelfogadott
általánossámvit€ l i clvek
felclósségeEz a feIclóssógmasábanfoglaljaaz akár
szelintlönénőclkiszitdseé5Valósbcnrublásaaz ü$'"r'czetds
csJllisból,akárhibóbó|ercdó' Idnyeges
hibasíl]ításoktól
nrentcsévcsbcsánroló clkészíiseós valós bcmutalála
relcvMs bclsi eIlcnózéskialakílását,
fenntarlását,mcsfeleló sánrvi!eli poIitika
5zcnrpontjából
bevezcté5ét,
kivá|a5Ztását
ésalkalnrazlsát'
vaIa!nint
az ado(tköíülmények
között ésszcrÚ
sánrvitelibecslésckct,
A kónylaijÁgáIófclcló5sógc
aze8yszcÍű5kctt
évcsbcsámoló vólcményczésc
az clvógzctLkÖn}vvi,lBá|at
alapján'
Á könyvvizsgá|atota mas/ar Nelnzcti Könywizsgálati slandardok ds a kónyvviasgá]alravonatkozó - tÖrYónyckésegyóbjogszabá|yok
MagyaÍoÍsá8on
érvénycs
i|apjÍnhajtottamvégrc'A fentieknl€ g kÖVclelik,
hogyme8feleljek
bizonyoselikai köv.lelnényeknek,
valan]it bo&va könyvYi2:sgá|at
tcrv€ z ós€ éselvégzése
róvén
el€ g cndö és nregfelclóbizonyÍtékot
sze|c7zekarróI, ho$/ az évcsbesánroló nem tanalmazlényegeshibá6
állitásokal'
Az clvógzettk.'nywizsgálalnragábanlb8lalta olyan e|járásokvéBrchJjtás.ii,
anrc|yckcólja könywizsgálali
bizonyítékot
szcrezniaz egyszerüsitc(t
évcsbcsairrro]óban
szeÍcplÖ
tsszegckróléskÖzzrjtétclekrö|.
A kiválasztolt
cljárások'belcórtvcaz cs/szerikiteltévcsbesáÍroló akár csalásból,ak& tévedósekböj
cr€ d ő, liny€ g es hibás
á1lílisaikockázatán*felmóréseit,
a könyvvizsgálómegitélósétöI
ni&gnck'Az egyszenjsílctt
éVesbesámolóhoz
kapcsolódóana könyvvizsgáló kockázatíclfiirésónck
nem cólja' ho!5/ a Yál|alkoás belsó cIlenórzésének
hatékonyságára
vonatkozóan
vélcnrén),t
nroudjon.
Á könFvizsgálat nagáb.n foglaltatoYábbáaz alkalnrazott
szil vitcli alapelvekó5 az ügyvezctéslényegesebb
becs|iseinck'
valaminlaz csr'sz€ r úsÍlelt
évcsbeszjnrolóbcnrutarisának
éftikelósét'
Megsiőződcsenl, hogy a
nregszelzctr
ktn)ryvizlgilatibizon)ilékclegcndó és me8fe]c|óalapot nyú.jtanak
a kijnywizs8áIói áradék
(vélcnrény)
megadlí'ához'
A köl]}"/vii5gálat
soránn TársaságcgyszcrüsÍtet!
éVcsbesámolóját'anna}irószeitéstételcit'
azok könyvelésiós
bizony]ati
aldtánnsziasát
rz éNénycs
nen':€ ! i kóny\'Yizsgálati
staldardokban
foglaltakszcrintf€ l ülvizsgáltam,és
onlek alapjánclegendóéS cgfcleló bizonyosságot
szereztem
ÁrÍól,hogy az egyszerúsíctt
évcsbcsámolót a
sámvilc|i tÖrYÓnybcn
foglalt3késa MagyarorságoncliogadoüáltalánosszÍnvitclic|vekszerintkészÍették
eI'
Véleménycm
sze.inlaz cs/szcnjsitet!évesbesámoló a Társaság200ó. I2 ' j l '.én|cnnÍlló v agyoni, póllzÚsy i ós
jövcdclnrihclyzctórő|filcgbízhtttó
ó5 v')lós|iópctad.
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Tulajdonosok

Nagytajos

NagyLajosügyvezető
líss sándor

jogosuIt:
Beszámo|ó
aláÍrasiíra

NagyLajos
'/20. saÍkad.
Jókai u. 15.

- os rézaranBya|,3.000 e/Ft
A üá'sasagnak2 fő tulajdonosavan, 50 - 50 o,/o
jeg}zetttőkéVe|'
A t'rsasag 2006-to|könywizsgálaüa köte|ezett.
A k'nywizsgálatotvégzi:SztanGil|a kónywizsgáló
5600.BekescsabaDoboziu. 78i1.
Regisztrációgáma: MIC/Kbej.g. 002854.
A könywiteli go|gáltatasköÉbe tartozófeladatokirányítasiíért
felelős:
Tamasné
Takacs Mária 5700.Gyula,Honvéd|tp.8. IV/012,regivtÉtt
mérlegképes
kÖnyve|ő.
Regisztnícióeáma: 788512003.
A tarsagíg2007 évben171.253e Ft neBó üzemibevéte|t
érte|,mely
bemÍdiépftesitevékenysegből
tevődikössze.

,2,
-3-

A teYékenyseg
adóás előtti eredménye: 1.373 e r'i
Az adózotreredményl:oo9' e. me|yogtalékkifizetésre
|ette|helyezvqa
-l-

taggyű|és
hatiározata
alapján.
2007.12.31-en
a mérleg
főösveg 78.oB4 etEzen belüla sajáttőke
ösgege: 42.754e Ft.
2oo7 évie|entősebb munkái:

- GyulaKórhazfelújítasi
munkak
- UNITc&c Kft fe|újítasi
munkák
BekescsabaKórhá építesÍ
munkák
. szeghatom
postahivata|
felújíüísi
munkái
Számvíte|oolitika:
A bevámo|ókészÍtés
rendie:

beszámolófordulónapja
mindenévdecember31.

Mérleokeszítes
időpontja:

a lezirt évetköVető május 25.

Eredmény
kimutatasVálasztott

foÍmáia:
I

összköltség eljárassa|
.A, típusú
Kégúlőeredmény
kimuEtáS

E'köz értéke|és:
Az egközók ósvetéE|éttekinwea Kft míÍkÓdeséhez
es folyamatos
munkavégzésehez
elegendőek.
TároYieszközök:
kodaépü|et,
teleL egkÓzók, gépek,berendezese|'járművekgerepelnek a
tárgyiegközök között.

r.
r^=_-

44,
-4-

.
Készletek:
A viásároltanydgokatévktzben köl@ként vámo$uk e|.errvegénld!ár
alapjánaz uto|sobe<.'ezésl
áron keítilnekkés/eBe.

Ziró elÉke:
Befujezeuen
t€Ímeleszaroértéke:

3.370e ft
3.500e FL

Követelések
A vevők évvégile|tiáma|apján30.457e Ft me|ybő|a begámoló kéeítéséig
Valamennyi
megérkezett.
A ÉnzegkÖzokkt'zotra bankes Énaár egyenlegetalálhato.
saiát tÍíke:
Össaetétele
az előző éVhezképestnemváttozott:
- jegy7Etttöke

3.000eFt

. eíedmény
tarta|ék

39.754e Ft

Kötelezettséoek:

Be|fi'|di
9ál|í6k6'390eFt,melyösszega begámolókégíteséig
ki |ettek
egyenlítve.
A üírsasiíg
egyévesfutamidejű
rdvid|ejárdhihite|tvetrfel 9.000e Ft
összegben.
Egyebrövidlejárafuki'telezettségek
kizött az adófizetEdeceÍnber
31-i
iá|lománya
van.
TagokÉgéÍe
os4alékkifizetesre:
2004.evi eredménybő|

9.190eFt.

2005.evi eredménybő|

1.460eFt

Értekc*irtenesi
teínís
elsziámotiígának
szabá|rai
:
Az érEkGökkenési
|eínselgámolásaévente
egYgertörténik, évvegén.

3o

r
í-

A targyiegközök értéke
után számoljukaz écs.t,a szt. alka|mdziisávat-

L.
t=-

Ev kÓzbenibegezeskoridőarányos
Vdlamint
e|Eiímolást
a|kalmazun|!
teljesítÍnény
arányoselszámo|ást.
gabályaigerint a 2003évuÉnmégijzembehe|yezett
Az adótiirvény
eszközök után alkalmaztukaz 50 o/o-os
écs'leírást.

-L.

t-

100.000..Ft a|attieszközÓket egy ósgegben leírjukkÓttsegként.
A üársasaág
3.652e Ft értekű
üirgyieszközttartnyilvánérték
nélkül,a nu||iís
gámlaosztii|ybaátvezetve.

-'

t-

r
L.

L.
--

L.

rL.
-

tI

L.

t_
tI

Ezekaz eszközök méghasználalban
vannak'
Focla|koztatottakMre éslétszám:
A tarsasag2007éviátlagos|étlzLima
Éves
berkö|sége:
9e||emifog|a|kozásúak
bére(3 fő)
Fizikaifogla|koztatottak
bére(16fő)
Megbkóidíj(1fő)

19 fö
25.233e Ft
4-500 e Ft
20.613 e Ft
120 e Ft

Kutatási ' kísérleüfeilegtés€ k költséoe:

A Kft-né|
2007_ beni|yencímen
nemmeÍÜlt
fel kTltseg,
amia tevékenyseg
jel|egéből
adódikéshosszabb
távonisjellernző
lev.
KömYezew&eIemmel kaocsoIatosadatok:
A kömyezetvéde|mét
köZveuenül9o9|gá|ótargyiegkÓzókkelveaé|yes
hulladékokkal,
környezetrekárosanyagkész|ettej
nemrendelkezÜnk.

-

,r4
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f
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r:
É

személviiel|eoű
eovébkifizetés
€ k állománv csooortonként
e Ft.ban

I

t;
-

-l.

[,r

fizetett
oeteosabadsiág

tÍni|i

J öwesen

t

I
-

I
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E l v é g c z ( cams a r k . l d i E p í ( ó i p . t r iK ö z ö s K f t . 5 7 2 0 s J l l ' ] d ' o 5 ' y L l ' ] ' ( t o v J b b | n k b J n ' ' JT J r s i s á g ' ' )n l c I l ó k c I t
2007.óYicgyszcrüsitett évcs bcsáno|ójátlak a könyvvizsgálal.tt' amcly egyszeriisitcttivcs bcszáulo|ó a 2007
l2.31'.i fordu|ón.praelkcszitcttnrérlegból nrclybenaz eszközök ésforn1sokcgyezö végösszegc78'03.{[ Ilt' az
adózot eredmóny 1.009 E Ft (nycresdg)'n nréÍ|e8
sz€ r inti eredmóny 0 [ Ir( (rycresdg)'' .z ezen időPontra
végzódö évÍevonatkozó ercdménykimulatásbólés a szánrvite|i polilika mcghatá.ozó cLcn]cil cs Jz erycb
nragyaIázónegjegyzésekcttaÍaIfiazó kicgészítómellékletbóláll'
Az éVesbesánrolónak a sámviteli tórvénybcníog]altakésa Nlagyarorságon eIfogadottálralt]nossámvileIi c|vck
sz€ Í int töíénó clkészí!ése
ésvalós bcmutatasaaz üs/vczetós fclelóssóge.Ez a fcl€ ] óssés n]rgíban|osla|'jaaZ aká|
csalásból'akáÍhibából eredó' lényegeshibás á]|itások1ólnlentesóves besánro|ó eIkészitóseésvalós bemutatása
szenrpontjábóIÍeIeVánsbclső e]lenórzéskia]akilását' bcvczeté5ét'fennlartásút'mcgl.eIcló szimvi|e1i politika
kivá]$zlisát ésa]kaImaását,val3Jnintazadotl kt lményekkÖzottésszcrűszímVitcli bccsldsckct'
A könyvvizsgáló lblelósségeaz egyszeÍi1síell
évesbesá|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 é5es/ébjogszabá|yokalap.jdnhajtot1anrvésle' A fcntjek megkövc|elik,
hogynregfelc|jckbizonyos etikai köVcteInrénycknck'va|amintho8y a kónyvvizsgálat Iervczése
is cIvógzéscÍéVén
e|egendóé5ncgfelclÖ bizonyitékotszcrczzck arró]' hogy az óves besánroló neur lada|nrü |ónyeges hibiis
állitiisokat'

+-]:

Az elvégzcttkÖnyvvizsgá|al nragábiln foglalta olyan e]jáíá5ok végrchajtását'amcl)'ck cé|ja kónyvvi^gálali
bizonyítikotszcrezniaz egyszeúsiteltévesbesámolóbrn szcrcplÓ összcgckro| éskÖzétélcIckró1.
A kivá]asztolt
e|járiísok,
b€ | eéívc az egyszerikíteltóves be5án1o1Takír csalásból, akfu lévcdÚsckbó]eÍcdó, jényeg.s hibás
állitísaikockáza!ánakfclméréseit,
a kön}lvizsgáló megitélósé!ólfuggnck' Az cgyszc|Lisícttévcsbcsámolóhoz
kapcsolódóan a kÖnyvYizsgáló kockázatfelmérésénck
ncnr cólja, hogy a vállaIkoás bc|só cllcnórzÚsének
haIékonyságára
vonatkozóanvéIcnrényntondjon'

{

I

{

r
I

t_
t_
l_

A könyvvizsgáht íiagában foglalta továbbd az alka|mazoltszámvitcli alapc]Vck ós az ügyvczctés|énye8escbb
bccsléscinck'vnlanrint az egyszerúsilettéVesbcszámo|ó benrutatásánakéíékclÚsét'
Meggvöződésen1,hogy a
m€ g szczell könyvvizsgál.lti bizonyÍók elcgcndó és megiclclÖ alapot nyiljtanitk a könyvvizsgálói zá|adék
(vólclnény)
mcgadásához'
A kölryvvizs3á|atsorán a Tá.saság egyszeÍűsített
dves besánlolóját' annak |ószcit ós tétclcit.azok könyve|ési és
bizon}latia|ítánrasztását
az órvényesnemzeti könyvvizs8á]ati standardokbanfoglaItakslerin| fe|ü]vizlgáltanr,és
ennekfllaPjánelegendó és nregfclcló bizonyosságotszcreztcln alÍól' hogy az esyszcrűsilct1éYcs besámoló! a
sámvitcli töÍ\'ényben
foglaltak és a MagyarországoneIfogadotláltalános sámvitcli elv.k szcrint késziletlókel'
Vilcmdnyemszc.int az egyszcrűsitctt évesbcsámoló a Tiirsaság2007' l 2' 3 l -.in fenná|ló v! g}on i' pón zügyi és
jövedelnli lltlyzctóról nlcgbizlla!ó és\ l|ló5 kópct ad.
s J Í h J d . 2 0 0 sm' J j U !2 ó '

'il.

7!/l
!.-1.l

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

IlÚ,sz':00235]]

33

statisákai

.A vá|lalkozás
megnevezése:
sARKAo|ÉP|TÖ|PAR|
KtzÖs KFT
vál|a|kozás
clme.te|efonszáÍna:
5720SARKAD.óSsY U.2.66/272-023

Egyszerűsített
évesbeszámo|ó

200 I

i]z|etiévró|

Keltezés:
sarkad,2009.05.26.
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ÉPl1:,\Í"A

Yt)is'-)nF,:

1[dfl{.áH.,2.
a üffiÉrilrisvezetöje
(képviselóje)
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ll_
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1

0

1

0 4

4

0

2
9

2

1

0

P .H .

4
1 2
statisztikai
számje]

5

0

2

cégjegyzék
száma

0

I

0

1

3

1

0

4
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E g y s z e r ű s í t e tét v e sb e s z á m o I óM E R L E G E , , A ' ' V á | t o z a t
Eszközök (aktíVák)
Az üzletiévmérlegfordu|ónapja;'
' ' 2008'12'31.

szám
01

02.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
'tl

12.

A téteImegnevezése

(éV/ho/nap)
adatokE Ft-ban

Elózó
éV

b
+06 sor)
A. Befektetetteszközök (02.+04

c
'19550

I. IMMATERIALIS
JAVAK

E|őzö év(ek) Tárgy
módositásai
d

26126

javakértékheIyesbitése
02'sorbo|:
Immateriá|is

II,TARGYIESZKOZOK

04'soÍból:Táígyi eszközÖk értékhelyesbitése

19550

26126

l||BÉFEKTETETT
PENZUGYI
EszKoztK

06'soíból]BefektetettpénzÜgyieszktzÖk
édékhelvesbitése

pénzÜgyi
06'soíbó]:
BeÍektetett
eszközök
értéke]és]
kÜTnbtzete
+16sor)
B. Forgóeszközók ('l0+11.+14

58383
6870
II.KOVETETESEK 40053
', KESZLETEK

11'sorbó|:
Kovete|ések
értékelési
kuonbTzete
11'sorbó|:Származékos
pozitÍV
Ügye|etek
értéke|ési
kü|onbtzete

50584
4A82
41492

IIIERTEKPAPIROK

14'soíbó||
Ertékpapirok
értéke|ési
kÜ|önbözete
16.

17.

IV.PENZESZKOZTK

c. AktíVidőbelieIhatáro|ások

1 8 ' l E s z K o z o Ko s s z E s E N( 0 1| 0 9 ' l 1 7 ' s o Í )

11 5 8 1

30

7BOB4

4210
76744

r

ais

1.
-tStatisztikai
számjeI

-L
'r'

r:r+
J
T
1-

0

4

t-

t

0

I

0

0

2

0

I

I

cé9jegyzék
száma

-

-l'

l-

E g y s z e r ű S í t e tét v e s b e s z á m o l ó M E R L E G E , , A ' ' V á | t o z a t
Források (pasSzíVák)
fu ÚzletiéVmér|egfo.dUlónapja:2008'12'31'''' '

(ev/hö/nap)
adatokE Ft-ban

A tételmegnevezése

Sorszám

éV

c

b

+25,+26
+29,soo
D. saját tőke (20+22.+23'+24

20. ]. JEGYZETTTOKE
VisszaVásároIt
tulajdon]
íészesedés
2 1 . 20'soíbó1:

E|óző év(ek) Tárgy
módositásai
d

42754

e

3000

42419
3000

39754

39754

névéítéken

22. IL.JEGYZETT,DE MEG BE NEM FIZETETT
TOKE (-)

23. III.TOKETARTALEK

IV.EREDMENYTARTALEK
V,
25.
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
SZERINTIEREDMENY
30. E. cé|tarta|ékok

0

(32'+33'+34'sor)
3 1 . F. Kötelezettséqek
32. I. HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK
33. II. HOSSZU LEJARATU KOTELFTETTSLCEK
3 4 . III,ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

34'sorbó]:
K0|eIezet|ségek
értéke1ési
kÜTnb0zete
36. 34'sorbó|:Származékosügy]eteknegativ
é11ékelési
kuItnbtzete
3 1 . G. PasszíVidóbeIi elhatáro|ások

r
r

35210

28688

35210

3428
25260

124

5237

{

I

.L
I
_.L
_-r

:!..-

KeItezés:2009.05'26

th,

;-1r

." -., x,'
I,Í.:.;.}.

S

.'
l/rt
á!"vézetöje(kepViSe|öje)

3G
1

1

0

4

2 11

2

0
0

9

0

4

5

2

1

0

1

1

3

0

4

5tatisztikai
szám]e1
2

0

0

I

I

cégjegyzék
száma

évesbeszámoló összkő|tsége|járássaIkéSzített
Egyszerűsített
E RE DME NYKIMUTATASA
VáItozat
..,A.''

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

r

A tétetmegnevezése
o

Ertékesítés
nettóárbevéteIe
Aktiváltsaiát teIiesítménvek
értéke
Eqvébbevételek
Il|'soÍbil:
Visszairt
é11ékVesztés
AnVaqielleqűráfoÍditások

szemé|yi
ieIleqiiráfordítások

vit

ErtékcsökkenésiIeirás
EqYébráfordítások

vlll

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

VIl'sorbó|:
é.tékVesztés

V|||'sorból:
értékelési
kü|onbözet

PénzüqVi
müveletekráforditásai
B.

c.
D.
E.

IX'sorbó|:
értékelési
kü|önbözet

PENZUGYIMUVELETEKEREDMENYE
N] .-lX.)

SZOKASOS VALLALKOZASI EREDITENY
(+A.tB.)

Rendkivü|i
bevételek
Rendkívüli
ráfoíditások
R E N D K I V U LEIR E D M E N Y( X . . X I ,
A0ozAs ELoTTl EREDMENYí+c+D')

xll. Adófizetési kötelezettséq
F.

ADOZOTT EREDMENY (+E-Xll

I/]ERLEG
SZERINTIEREDMENY

E|óző
c
171253

adatok E Ft-ban

Elóző év(ek)
módositásai
d

Tárgy
év

4567

136070
-450
341

124192

'100983

-3400

37611

26585

5774

1154

'1469

62
158

2521

4 11 B

73

237
-164

1373

3954

1373

3954
739

364

1009
0

65

3

Ke]tezés:2009'05'26

P .H -

J

KieeészítőnreIlé|t|et

2008.éviévesbeszánrolóhoz

ad'2008.május26

38

trr
{

rr

n

H
+
F

Í,

vlilIl||iozlísbcmutatlis'l
-fiirsasóg
KorlátoltFclclösse3ű

Múködési
fomla:
l a'JoJcé

1992.novcurbcr
13.

qldP'taJo

cégjegyzék
száma:
nuv'Üa.ij.LrJ'

04-09-002099
n0422t5 2 04

J.dl'l.

KSH sánr:

I 1 0 4 2 2 1455 2 t I l 3 0 4

Tevékenységi
köÍ:

nlélyépitóipar

jogosult:
Cégjcgyzésre

Nagy LiÚos iigyvezctő

Tulajdonosok:

Nagy I-aios
Kiss Síl1doÍ

beszarnolo
alalIasaf
a Jogosull:

Nagy Lajos
Jókai u' l5'
5720Sar.ka<|.

A társaságnak
2 Íö tulajdonosavarr'50 _ 50%-os részalánnynl,
3 000 crtjc8yzctttőkével.A
társaság
2006-tólkönywi'.sgálatIakötelezetl.
A ki'nywizsgálatot
végzi:sztán csilla könywizsgáló
5600Békéscsaba,
Dobozi u' 78/l.
Rcgisztlációszáma:MKvK bcj.sz.002tj54.
20c8évbeu
felszárrított
könyvvizsgálói díj:300 000 foÍint.
A könywiteli szolgáltatáskörébe tartozó t.eladatokirányításáél1
fclelös: Tan)ásnéTakács
Mfuia5700Gyula,Honvédltp. 8. IV/0l2, regisztráltrrrérlcgképcs
könyvclö.
Regisztráció
szána:7885/200].
A társaság2008 évben136070 eft ncttó üzetni bevétoltéÚ cl' nrcly a bclftildi épitési
tevékcnységből
tevödik összc.
A tevékenység
adózáselőttiercdménye:
3 954 cft.
Az adózottcredmény
3 2l5 eft, nrclyből osztalékkifizctéslc
3 l50 lctt clhclyczvc ta8gyíilés
határozata
alapján.
2008.123l.éna nrérleg
fóösszeg 76 744 eft,ezenbclül a sajáttökc összcgc:42 8l9 eft.

qq

2008évjelentösebb
munkái:
.

GyulaKorház fe|ítjítási
fiuükák

. MezöhegyesMénesbiÍok
felújírása
- saÍkad'Helytörténetimúzeunr
felújítása
politika:
száÍnviteli
rcndjc:
I A beszámolókészítési

mindcnév
bcsánroló |brclu|ónapja
dcccmbcr3l.

Mérlegkészítés
idöpontja:

a leárt évctkövctö Dlíjus25'

Eredménykimutatás
választottformája:

''A'' tipusúósszköltség 9ljárással
készülócrednlónykinrutatás

Eízkózértékclés:
Az esz*'ö''k összetételét
tekintvea KFT nrüködéséhez
és folyanlatosnlullkavéglséhcz
glegendóek.

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

vásárcltalyagokatév közben kt'ltségként
számoljukel, évvégéllleltál.alapjá{raz utolsó
i áronkerülneka mérlegbe.
értéke:

termelés
áró értéke|

I 832cfi
3 050 cli

vevók év végéi
leltir alapján29959 eft, melyböl a bcszánrolókészítéséig
valan]ennyi

pénzeszközökközött a bankésa pénztár
egycnlegeta|álható.

sajáttókc:
képcst
tsszctétele
az elózó évhez
ngnrváltozott:
Jggyzctt tóke:

Ercdményanalék:

3.000cFl
39.754cFt

KóteIezcttséqek:
Bc|földi szállítókl l 452 e Ft, mcly összeg a bcszámo|ókészitéscig
ki lettcke8yenlítvc.
A tánasag egy évesfutamidejű, Íövid lejáfatúhitglt vett fc| l 000 cFt összegbcn.
EgyébÍövid lejálatúkötelczcttségckköátt az adónzctcs dcccmbcí3 |-i áI|onrányavan'
Taqok Észércosaalékkifizetesrc:
2006.éviercdményböl:

2.600cFt

2007.wi eredményból:

L009cFt

2008'wi ercdménybő|:

3.|50 cFt

lgíriiselszámolásaéventccryszcr töíénik: óv végén.
Az értékcsökkcnési
A tár$'i Gszkózök é.téke
után vámoljuk el az écs-! a szt. alkalmaásával.
Évközbcni beszorzéskoridöarányos elsámolást a|kalmazunk'valamint teljcsitmény
aÍányos
elsámolá5t.
Az adótörvény szabályai szcrint 2003 évulán mégüzembc hclyczctt esi'közök után
alkalmaztukaz 50 7o.osécs.lcínist.
100.000Ft alatti eszköókct ery összcgben leíÍjukkÖltscgként.
A társaság4.024 eFt énékü
táÍg)lic.szközt tart nyilYán éncknélkül,a nül|ás szám|aosztálybaátvczctvc.
Ezck az eszkizök méghasználatbanvannak.

Foqla|koztatottak
béreéslétsáma
A társaság
2008.éviátlagoslétsáma:

15Í-ó

Évcsbérköltsége:

20.405cFt

szel|emiíoglalkoztatásúak
bérc(3 fd)

4.500cFr

Fizikaifoglalkozlatottak
bérc(l2 Íö)

15.905
cFt

Megbizóidij (l Íö)

120eFt

h4
Kutauisi,
kíséfleti
fejlesztésck
költsége:
jcItcgébőIídódik
A KFr-nél2008-banilycn cínrcnncnrlrcfüIl l.clkölt5ég. nri tl tcvél(c|]ység
cs hosszabb
távol isjcllcnzö lesz.
Kiirnyczctvédclcnmsl
kapcsolatosadatok:
A kömyczct védclmótköZvc|'lenül szolgúló ttilgyi 'eszköZökkcl vcszélycshulludékokkol'
körrryezetrckáros anyag kcszlcttc| rrc|rlrendclkczűtrk.

AtlománYon kívü|i

MJiszonnyalkapcsolatos
ktg'Grltés

t
t
t
t
t

n t-,
F ü g g c ( l c nK ó n y v y i A g á I ó i J c I c n t ó s
a sarkadl Lpitőinári KóZös KÍt tu|ajdon05.inrk
E I V é g c z l € ma s r k a d i É p i l ő i p a r i K ö z ö s K f L ( 5 ? 2 0 s J r k J d . o $ y U ' ] ' ) m c | | i | c I l 2 0 0 3 . é v i
cg]szcrúsitcttévcsbcszlitnolójjn!k n |Önyvvizs8á|aiál.amcly egyszcrLjsitctlévcsbcsztlmoló a 2008'
1 2 ' j I ' . i l b l d u | ó n a p r íc | k ó s z l t c t tm é Í l c g b ó. ]l n e l y b c n a z e s z k Ö z ö k c s f o r r á s o kc $ ' e z ö v ó g ö s s z c g
? ó , 7 ] { [ [ t ' ! z a d ó z o t lc | c d m é n3y' 2 l 5 E F t ( n y c r c s é ga) 'n r é Í l esgz e r i n l ci r c d n r é n óy5 t r F l ( n y c r c s ó g )
-. ó5 az czen idöponltal vtgzódó évÍe vonalkozó € r cdménykimLltalásbó|. va|ilnlint ki.gószítő
nrcl1éklclbólál|.
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.,L'

t_

r
r
I

l'
l'

I
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Á w:clts Íelllósscge o. egls.crijsílcll éws bd,ánla!ói|l
A z c g y s z c r ú s i l c ti vl c s b c s z á m o | ó D J ka s z á n v i l e l i l ö r v é n y b c n f o g l i I t a k é 5 a M a g ) . r o 6 z i s o | '
cliog.doll álÍalínosszánrvilcli cIvck szcrint Lörténi clkésziléscés 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 € l ké5zÍés€ és va1ós bcnrut.tisa 5zcmpontjából
íclcváns bc15ó clIenőrzés kialakitását, bev€ z etésétés fenntanását; a mcsfclcIó szá|rIvitc1ipolitika
kivá|asztásátés aIkalnrazá5á!,vaIanlint az ado!| köÍülmények li'özijtt éssz.rLjszá|rrvitcIi bccslésck
clkószítdsé(A hÓ\a vi:ssúl ó I! l cl őss é8c
A kÖnyvvizsgáló fcIc|ó55ége az cgyszerúsitctt élcs beszánroló !dlc|nónyczésc az clvégze(
könyYvizsgálatalapján.
^ TáÍsaság2007. óvi cgyszerúsitctÍ
évcs besámolójál 2o08.05.2ó'án kor|ítozás né|kúlizáradókkJI
l á l I a nc 1 '
^ kö|)yvVizsgálatota magya. Ncnlzcti Könyvvizsgálati sla dírdok ésa kÖnyvvizssáhtra Von3tkozó lvl3g)aÍorságonéNényes. ttrvényck és egyébjogszabú|yokalapján hajlotlam végte' A |entick
m€ g ktvelcIik, ho.gytncg|cIcljckbizonyos etikai kTvctclnrényeknck,vaIJnrinthogy a könyvvizsgá|atot
úsy(cNczze'rrnreg és végezzemcl' hogy kcllö bizonyossá8ot szerczzek arról. hog) az egyszcrÜsítclt
évcsbcszámoló nenrtarlalnrazliny€ g es hibás á|1ltásokat'
Á kr yvVi'5gá|at nragáb3n |ogIalja o]yan c|jáÍások VégrchnjtÍstit'
anrcIyck ct|ja könyvvizsgálaIi
bizonyílékot
szcÍezniaz egyszeÍüsítctt
évcsbcszámo]ób:n szcreplö összcgcklö| és kozzétóteIck.ól' A
kiVálasaolt € l járások' be]cér(vcaz egyszcrűsitettévesbcsánloló akár csa|á5bó|'akár hibából crcdo,
Linyeges hibás á||itásai kockázatának felméÍését
is, a kÖnyvvizsgá]ó n]csÍé|ésótöI |Úggnck' A
kockáza(oki|yen [c]méÍésekor
r kónyvviaj8áló az cgyszerűsÍctl éves bcszánro]ó ilgyvczct.s á|taIi
clktszítóseós vnlós bcn]ulatásaszcnrpo tjábó| rcl.váns bclsó c||clró|zÚstazóÍ 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
hatékonyságáravonalkozian vó|cmin}t nlondjon' A
lönyYvizsgiilat nragábanfogIalja tovíbbá az alkalmazottsánrvitcli alapclvck ntcsíelc]óségének
és az
gyV€ z cIds szánrvileli becs|éscíósszcíÜsigénck'v']laln;nt az egyszcÚsitctt évcs bcszánroló :itfogó
b c m U I l l l á 5 i ] l a k . n é k c l óis i' t
JvleggyÓzódéscn'hogy a megszcrzctt kónyvvizsgálati bizonyíttkok eIcg,:ndö és megfcIe1ö alapot
nyújl3nakkÜnyvvi7lgí1óizáradékom(vÚ|emén}cn'mcgadásíhoz.

i

L

A könyYvizsgiiIatsolán fl TáIsaság (sarkrdi ÉPitőipári Közös Kft.) cgyszelúsÍtctt
éYcsbcszámolóját,
a n n a k r ó s z c i t é s t é t e I o i ta' z o k k ö n y Y c l é s i é s b i z o n y l a t i a l á t á m a s z l á s Íat z é Í v i n y c s n c m z e Í i
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 . j Í ! ó o y b c fIo g l a f t a ké s a z á ] t a | á n o s á n r ! i l . I i c l v c k s z c l i k é s z i l c l l i kc | ' V . I c n ) d | r y . ms z c r i I l l { l z
c g y s z e l ű s i l c ti tv c s b c s z á n l o | ó a Y i l l l ' l l k o z á s 2 0 0 8 ' l 2 . 3 l . . ó
Íc nliIIó vrg)'oni, Pón?ü$i !l
j ö v c d c l m j h c l y z c l ó r ő l m c g b í z h 0 t óó 5 Y ; t | ó sk ó p c t a d .

sirrkad,
2009'nrájLls
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sARKAo| ÉP|TóPAR|Ktzts

tn roa^3.!.6zoto.

KFT.

Ügyintézó:
szabónéVas |\4argit

5720SARKAD

ossYu.2.

BANK|NFoR Ácó
hogya SARKAD|ÉPnóFAR| KÖzts KFT. réVére(adószám:1í
Ezúbnigazo|juk'
042215-2.04,
székhe|y:
6720SARKAD'ossY U' 2') í992.docembor7. óta a 10102623-2821,|21740000000
vámon pénzforgalmi
rendben e|eget tesz'
:ban|Gzám|átv€zet0nk. Tudomásunk szeÍint a KFT. fizetésiköte|ezettségeinek
í€ndszeres.
Bánkszámláján
a pénzforgalom
napjátmege|özóévben(20o9-01.01-tó|)
Az igazoláskiállításángk
sorbaná|ló tételeinem volbk, ésjelen
: pillanatban
sin6.
r Tudomásunk
szer.nta Kft.e|lencaőd. i||etó|eg
fulszámo|ásieljáÉs
nincsfo|yamatban'
Je|€n bankinformációt
tlgyfe|ünkkérésére,
közbeszezési pá|yázatösszeállÍtásához,kett'5eredetiÉldányban
Ez€n infoímáciT
kibocsátásávalkapcsolatosanBankunkatsemmi|yen
köte|ezetbégnemte.heli.
Gyula,
20íojunius02

o

-ilÍ:.El

xEHBankzÍL

Gyula

, ???o
c.de!'2ér.2án:c!' 0!1co/rl0.|3 Nyl|vánbídFóÉío.lBÍtó.áo'nrÍ cáobtÚ.ág

ÉEÍEno

Lt.

41

Íetú,íÉsa'kápacitásának bóvÍlé6€' at(ádá|ymént$Í!ésé
Ké!égyháán' épíÉsl beruházás
"adcsódo
ind|loü€ey3z€ÍÍ' ktzb€szér,ési é|]áÉsaián|etteté|o
kiviGloásá'e

NYILATKOZAT
a pénzogy|ós g.zdaság| a|ka|ma8!ágnó|
(árbévóte|a|9ku|á8a)
A|ánlatlgvó í0 % Íe|ottiá|vá||a|kouóia:

neve:

End.énvi ó6 Tál8a KÍt'

cÍmé:
5600

jogosultképvise|óje
A|u|Írott
EndÉnyilmre, minta 10 % fe|ettia|vál|alkoó nyila|kozattéte|re
táEyi
ktzbeszezési
e|jáÉsban
nyi|atkozom,
hogyaz á|ta|am
képvise|t
vál|alkozás
épitési
tevékenységból
származóárbeváe|eaz a|ábbiakszednta|aku|t'

154.131
é Ft
144.W2e Ft

Dáh,m:20l0. június4.

Endrényié! Tá!áá l(pT.
5600 Békéscsábá

/t5

10607732452tr1304
statisztikaiszánjel
04-09-001648
Cégiegrzék
szFTa

EndrényiésTársa l(ft
5ó00Békéscsaba,
Andrássy ílt1|-|7.
66t326804

Egyszerűsített
évesbeszámoló
2006.december31.

Enüélyl .' Tálsa KFT.

2001.január3|.

P.H.

hg
106011324521|
1304
statisztikaiszámjel

1/J.otdal

04-09-00t64E
cé8jegyzék
sáma
" MÉRLEGEszk6zök (aktívák)

jl.
200ó.december

adatokE Ft-ban

A téte|n.gnevezése

A' Befekt.tetteszközók
I. Iillill ATE R IAL IS JAVAK

|l. TÁRGY|EszKÖzTK

III. BEFEKTETETT P

ÜcYIESzKÖzoK
65595

l. KÉSZLETEK

ll. KtvETELÉsEK
Il|'ÉRTEKPAPÍRoK

IV. PÉNZEszKÖztK

33822

c. Aktív idób€ l i elhatárolások

''=.

j|.
2007.január
P.H.

z'-""'
""'-?
p!ise|óje)
'4{aryro<r,Q,na1,(ké
Endrényi égTá!.d KFT.
5600Békéscsaba
Gulenbelg! 5 Té| 66/326'082
Teieton:
66/3a6.ea4
Adószám 10607732
2.0.1

106077324521|
1304
statisaikaisámjel

2/3.otdal

M-09-00|648
cégic$zékszáma
MÉRLEGForrások(passzívák)
2006.december
31.

adatokE Ft-ban

A tét€ | mesn€ v ezése

D. saiáttóke

10574

lI' JECYZETT.
DE MÉoBE NEM FIZETETT
ETARTA
IV. EREDMENYTARTALEK
V. LEKÖTÖTITARTALÉK
v|. ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK

VIl'MÉRLEG
szER|NTIEREDM
E. célt!rtálékok

KoTELEzETTsEcEK
Í- HATRAsoRoLT
LEJARATU KOTEL

I|l. RtVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉcEK
G. Passzívidőbeli € | határolások

januárj l.
2007.

(---t''

btóje (képViseldje)
P.H.
Endréayi és1.áIsá KFT.
5600Békéscsabá
Gulonberq
! s Tel 66/326-082
Tel.lonaalira-i
9: l
A3ész^r,
1..'L,7
'-!)2.:..':

I
I

ha

r
a'
r
I'
-r
I

a

106077i2452111304
Slatisztikai5zámjel
0.1-09-0016'18
cégjegyzék
száma
(összki'It5ég
"A" ERED}1ÉNYKI}ÍUTATÁS
e|jírássa|)
2006.december
iL
Sorszám

l
.l

I

E|óző év

él.(ek)

módosí-

7

VII. Egvébráfordíiá5ok

8

ti

6

A'

128012
I1251

Értékesítés
nettóárb€ v éteIe
Ak(i\ ált srjÍt te|jesítmén!'ek
értéke
Egvébbevéte|ek
An}:)gje||egű
ráfordilá5ok
j€ | |egű ráfordítások
szemé|yi

vI. EÍtékcsökkenésiIeírás

t2

a

II.
III'
Iv.
v.

6

_Í

!

adatokE FFba

E|őző

Tárg}év

d

I

I

A téte|megnevezése

I

9
l0

a
I

3 / 3o. k

488

l2l9

t889

lD8

I +Nl Y
l +El l l . l V ' V . V l
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P é n z ü g } iÍ n ú t e l e t e kr l í f o r d í t á 5 a i

P E N Z Ü G Y|l " Í Ú V E L E T EEKR E D \ 1 É N Y( V
Ell|.lX)

C. sZoKÁsosVÁLL,lLrozÁsteneol,tÉuv
i*etB1

X.
Xl.

Rendkírulj betéteIek
Rendl(ívü|iráfordítások

D.

RENDKiVÜLlEREDMÉNY(x'XI)

Keltezés|

)79561
12121
1152

ll t98

B'

F.
G.

lt

111098

lX.

E

-18984

293

\ ' I I l ' P é n z i i g \ im ü l e l c l e l b e \ é t e l e i

Xu.

120040

8t8
-806
t08l

29
l47i

0
0

0

ADÖZÁS
E L Ö Tr I t n t o v i r t , t ' c = o l

|0ó3

0

AdófizetésiköteIczcttség

162
906
406

0

2007'janllárj l'

'-'/'
.
1,a Vá||a],(ozásv;gzei9jd(kép! ise|óje)

P .H .
T ; n di D r r , , , ,i i r s a t i l ' 1 .
a , r - r5 . . . i 1 r , t u . :

r!i'r

-L

t

..r 'r :

;

l'

..')'L

168.1

5

l5
-li

ADOZOTTEREDVlENY(+E.XII
IvIERLEO
SZERINT{ERED\lENY

- l4,l,l

69
| ól 0
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i ésTlírsaKa

KIEGriszÍTTMELLÉKLET
a 2006' éviméIlegbes
záÍnolóhoz

|.
lásiidőszak:2006.01
.0I.'006.|2.3
január
2007.
3l.

EadrénylérTársa KFt

5600Bókéscsaba
Gutenberqu.5. Tel.r66/326'082
66/326.804
Ts|gÍon:
^döEzáa)6o7132.2)

-tAltalánosrész
A cégelnevezéseI
Endrén1'i
ésTársaIpari,Kereskedelmiés
SzolgáltatóKollátolt Felelősségű
Társaság
Székhel1'e:

5600.Békéscsaba'
Gutenbergu. 5.

A cégbejegyzés
időpontja:
l99l 'l2.28.

a
j
j
Í

J
Í

j
j

Cég|egyzék
száma:

04-09-001648

A cégjegyzett
tókéje:

forint
3'300.000

A cégadószáma:

10641732-2-44

A Társaságtagiai:

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

C é g j e g 1 z e s r e j o g o s t rEI n
t :d r e n 1 i l m r e i i e v V e z e t ö
EndrényiZsolt iigyvezető
A Vállalkozásl991. j úlius24-énkezdtemegtevékenységét.
FötevékenységeI

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

Egyébalkalmazott
tevéken}'ségi
körökI
vízszigetelés
45'22Tetőszerkezet-építés,
tetófedés,
45.23Aulópálya'ílt'repü|ótér,
sportjátéktéÍ
építése
45'31Villanyszerelés
45'32Szigetelés
45.]3viz.. gáz..fi:ltésszereIés
] j' j.l Eg\ébéptiletgépészeti
szeÍelés
.l5'4l Vakolís
45'42Epiiletasztalos-5zerkezet
szerelés
45.43Padló-.falburkolás
45'JJ Festés'
ti\ege7és
45'45Egyébbefejezőépítés
A TáÍsaságnáI
igazgatóságés Feliigyeló Bizottságnem múködik, továbbá köny.vvizsgáló
nÍiködik'
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politikájáta következö alapelvekjellemzik;
kettőskön}.witelt vezet ésaz é.tékhatárokatekintetteljo8osult Egyszerűsített

'
készítésére

kimutatást
meg.
',A'' összköltségelszámolásimódszerrelá|lapítja
iós kulcsok meghatározása
a sámviteli Törvénybenelöírtak alapjána vlÍható
élettartam
Íigyelembe'.étele
szeÍilttörténik.
fodnt alatti egyedi beszerzésiértékűtárgyi eszközök és immateriálisjavak
alkalmávalegy összegbenszámoljael'
iát az üzembehelyezés
javak
200.000forintközöBi egyedibeszerzési
értékű
tárgyi eszközök ésimmateriális
ióját kétévaIattamortizálja.

k (anyag, áru' stb) vásárlásakor beszerzésiértékenköltségként keriilnek

A készletekrőlév közben nyi|vántartástnem vezet. A fordulónapi érték
leltároássala tényleges
beszerzési
ár a|apjántönénik.

munka bekerülésiértékea kalkulációs egység összes
iezet|enéoítési-szerelési
közvetlen költségébőIa megrendelóve|még el nem sámolt, de ténylegesen
amely - utókalkulációhiányában- a
munkákközvetlen önköltségétlaÍta|rí\azza,
i fok alapján kerül meghatároásra.
ésidöbeli elhatároláselvét.
á|lalkozás
a|ka|mazza
az összemérés
követeléseké5 kötelezettségek
éÍtékelése
a sámviteli Törvény előínisai szerint, az
elvének
betartásáva|
rörténik.

vezetése
Kft a nyilvfutartások
és a mérleebesámoló elkészítése
során a számviteli
vektóInemtértel.

ha
.3Mérleghezkapcsolódó kiegészítések
A mérlegbenszereplö eszközök ésfonások eEyező főösszege.14.064 eFt.

Befektctett
eszközök alakulása:

e Ft-ban

.
Nyitó
Tfugyévi Záril
ÉÍtékcsökkenés
Ncttó
Megnevezés
Bruttó énék növ.
Bruttóérték halm. tárgyévi
éÍték
javak
lmmateriális
295
185
480
295
t46
39
Termelőgép,ber.
6.38t
1.563 7.946
5.963 r.707
276
ber.,felsz. 30.798
129
30.927 20.280 2;106
1.941
3',1.4'76 t.8'17 39.353 26.538 4.452
8.363
javaknál a tárgyévinövekedésa KING Epítöipari vállalkozói plogramÍendszer
ImmateÍiális
tásárlása'
Temelő beruházásoknál növekedés:kaldftÍész.elektromosemeló szerkezet. úi. éshasznált
zsa|uanyagelemek vásárlása.
Egyébberend,f€ l szerelések
taÍalmazzáka számítógép
ésnyomtatóbeszerzését'

Forcóeszközök alakulása:
Követelések
összege |5.I.I.1e Fr-ró|3|.713eF!-ranőtt.mely az alábbitételekbőláll:
vevök
25.869eFt
40 eFt
Elóleg
492 eFt
Társasági
adó
járulék
23 eFt
Innovációs
tparíizési
adó
16l eFt
4 eFr
Kommunális
adó
23 eFt
Különadó
ÁFA
5 . 1 6 1e F t

A }'evötartozásösszegenövekedett
a táryyidőszakban
1l.071eFt-tal'melya mérlegkészités
igöponÜáig
befolyt.
AFA kö!€ t elésea táIsasásnak
előzö időszakban
nemvolt.
Aktívidóbeli elhatárolás
Aktívidöbeli elhatárolásösszege 106eFt,mely következő időszakotterb€ l ő elófizetésidíjat
nnalmaz.
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saiáttőkealakulása:
csökkent 2.600eFt-tal,mivel osztalékl(ént
való kiÍizetésrelettj óváhag}.va'
Eredmén},taÍalék
kerüI majd
A 2006.éviadóztásutáni eredményl.610 eFt volt, mely szinténosáalékként
kifizetésre'
kifizetésrejóváhagyva.
A beszámolásiidőszakbanösszesen4.2l0 e Ft összeg lettosztalék

Kötelezettségek
alakulása:
lejáÍatú
kötelezettsége
a társaságnak
12.73l eFt,részletezve:
HosszÍl
8.701eFt
Alapítokkalszembenikötelezettség
4.030eFt
Kölcsön-Lombald Finansz.Rt

melya
kötelezettségek
összegej6.400 eFt.ról 53.359eFt-raemelkedett,
Rövid lejáratú
.következótételekből
áll:
4 l . 5 5 4e F t
szállítók
l7 eFt
SZJA
ll eFt
Munkavállalóijárulék
23 eFt
Munkaadóijárulék
19eFt
EHO
ésjárulékok
98 eFt
Munkabér
eFt
Egyébrövid lejáIatú
kölcsön
1.7'1'1
.
4.710eFt
osztalék
4.250eFt
vevöktöl kapottelóleg
a bázis időszaknál.
szállitókfeléfennálló tartozás26.958eFt volt magasabb
a mérlegkészités
szállítókfeléfennálló tafiozásokfizetésihatáridőnbeltilitételek,
:fi öpontjáigkifizetésre
keriiltek.
nincs'
lejártkötelezettsége
éshatáridőbenteljesíti,
Kft fizetési
kötelezettségét
folyamatosan
képességejó.

--)H
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Eredménykimutatáshozkapcsolódó kiegészítés

A Tá$aság nettó árbevétcle128.072e Ft-ról 320.040eFt-ranövekedett, az elózó időszakhoz
viszonyitva.
A tárgyévbenvolt nagyobbvolumenümunk4 melyre sikeresenprílyázott&ársaságunk.

Anyagjellegű
ráfordittisok
összege l2l.098 eFt-ró|nőn 2'19.567eFt-ra2005év
2006.év
Anyagköltség
47.357eFt
62.919eFt.
'1.255
lgénybevettszolgáltarások
eFt
7.896eFt
Közv€tített szolgáltst1isok
64.805eFt
206.493 eFt
Egyébszolgáltatások
1.681eFt
2.259eFt
Az anyagjel|egű
ráforditásoknál
láthatónóVekedés
oka a közvetíteftszolgáltatásnál
jelentkezik,8mely több alvrillalkozói munkríkigéÍtybevételéböl
adódik.

A Kft ádagosstatisztikaiállománya14 főről l2 ftirecsókkenta beszámolásiidószakban'
jellegúköltségekmegoszlása
személyi
Bérköltség
személyijellegííkifizetések
Bérjárulékok
tsszesen:

2005.év
9.129eFt
465 eFt
3.604eFt
13.198eFt

2006.év
8.892eFt
598 eFt
3.231eFt
12.721eFt

jellegÍlkÖltségeknél
A személyi
kisebbmértékii
csökkenésjelentkezika bázishoz
viszonyítva.

Az egyéb
ráfor.dítások
összege73l e Ft.osnövekedéstmutat,melynekoka a helyi
adóÍizetések
emelkedése-

55
-6értel, melyeta pénzügyimtiveletekeredménye
A Társaság3.128eFt üzemi eredményt
csökkent€ t t l.684 ePt.ra.
ReÍdkívüliÍáfordítás5 eFt volt' mely adomány.
í.6?íeFt-raalakutt,mely 61l eFt-talhaladtameg az előző
; K.ü;;á";iá;i;'"dménye
évet.

eFt
1.679
Adózáselótti eredmény
Adóalapcsökkentó:
4.452eFt
Adótörvényszerintiéc5
994eFt
adó l00%.a
lparÍizési
5 eFt
Adomány
469
eFt
Kisvállalkozói beruházásikedVezmény
Adóalapnövelő:
4.452eFt
számvite|itörvényszenntlecs
5 eFt
Adomány
80eFt
Bírság
eFt
296
Társaságiadóalap
kiilönadó levonása utáÍt
A Kff.nek a 47eFt fizetendö társaságiadó ésa 22 eFt fizetendó
való
a teljesösszegnekosztalékként
keletkezett.A taggyúlés
eredménye
i.iiö .ii
"ao.n 9l.
határozta
flzetését
zálta.
eredményesebben
A vállalkozas gazdálkodásajó, a tárgyidőszakotaz elózö időszaknál
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az EndrényiésTársa Ipari,Kereskede|mi
ésszolgí|tatóKft tulajdonosai
részérc
VállaIkozás
megnevezése: Endrényiés
Társalpari,KereskedelmiésSzolgáltatóKft

Kön}'wizsgálótársaság:

Felelőskön}n'vizsgáló:

Vizsgálattárgya:

5600Békéscsaba,
Gutenberg
u' 5.
Cégjegyzék
száma:04-09-001
648
Adószám: I 060?.|32.2-04
MÉTISKön}wizsgáló ésGazdaságiTanácsadóKff
l039 Budapest'
Jókaiu' 28'
Cégjegyzék
számal0l -09-673
l 03
MKVK Ny.sz.:001558
K€ s zthelyiLászló
l039 Budapest,
Jókaiu' 28'
MKVK Ig.sz.:004503
Az EndrényiésTársaKft 2006.éviegyszerűsitett
évesbeszá.
molójánakfelijlvizsgálata
éshitelesítése

Elvégeztük
az EndrényiésTársa Ipari,Kcreskede|mi
ésszolgá|tatóKft (5600Békéscsaba, Gutenbergu. 5') mellékelt2006. december31-i fordulónapÍa
elkészített
mérlegének
melybenaz eszközők ésforrásokegyezővégösszege74'064E Ft, a méÍleg
szerintieredmény
- melybe!az értékesínul|aforint. valaminta 200ó' évrcvonatkozóeredménykimutatásának
tésnettóárbevétele
320'0'10
E Ft. éskiegészítő
mellékletének
vjzsgálatát,
melyeket
a Társa.
ság2006.évieg}szcrűsített
évesbcszámolójalartalmaz'

t,'

Á yeze|és
az éyesbeszámo|óórI
íele|őssóge

E
E

Az évesbeszámolóíaka számvitelitörvénybcnfoglaltakésa Magyarországon
elfogadotlá|talánosszámvitelielvek szerinttörténőelkészítése
és\'alósbemutatása
az üg)'vez€ t ésfelelőssé.
ge'Ez a felelósség
magábanl.oglaljaaz akárcsalásból,akárhibábóIeredő,lényeges
hibásállításoktólmentesegyszertisített
évesbeszámolóelkészítésc
ésvalós bemutatása
szempontjából
releváns
be]sóellenőrzés
kjalakítását,
bevezetését
ésfenntaÍását;
a megfelelőszámvitelipolitika kiválasztását
ésalkalmazását'valamintaz adottkörü|ményekközött ésszeniszámviteli
becslések
elkészítését'
Az adatszolgáltatás
megbízhatóságát
a Teljességinyilatkozatdoku.
mentálja.
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A konylvizsgól ó.[eIelős sóge
I

I
-I.
Í

.E

az elyégzetÍ
kön}"r'vizsA mi felelősségtink
az egyszeríisíett
évesbcszámolóvélemén1'ezése
gálatalapján,valamintaz tizletijelentésésa jelen egyszerÍisÍtett
éVcsbeszámolóösszhangiá.
nak megítélése'
A kön}"r'vizsgálatota magyarNemzcli Kön;wr'izsgálatistandaÍdokés a
. tön'ényekésegyébjogszabályok
érv'énycs
kön}nvizsgálatla
vonatkozó Magyarországon
alapjánhajlottukvégre.A fentiekmegkö\'eteIik'hogy megfeIcljiinkbizonyosetikaikövetelúgytervezzükmegésvégezzükel, hogykellő
ményeknek'
valaminthogy a kön}"r'vizsgálatot
szerezzünkarról, hogy az egyszerűsitett
évesbeszámolóncm tartalmazlényebizonyosságot

3/
geshibásálIításokat'
A könyr;vizsgálat
magábanfoglaljaolyan eljárásokvégrehajtását,
amelyekcéljakön1wizsgá.
lá|ihi1^n}ílÁ!ot
z...:.i 3] .gij'.ii.iltcii JveoLcszá,loióban
szer€ p ioosszegekrol
ésközzé.
tételekól'A kiválasztotteÜárások'beleéÍveaz egyszerűsített
évesbeszámolóakár csalásból,
akárhibábóleredő,lényeges
hibás állításaikockázatánakfelmérését
is, a könyvvizsgáIómegitélésétől
ftiggnek'A kockázatokilyen felmérésekor
a kön}'wizsgáló az egyszerűsített
éves
beszámolótig}.vezetés
általi elkészítése
ésvalós bemutatása
szempontjából
Ielevánsbelső el.
lenőrzést
azértmérlegeli'hogy olyan könwvizsgálati eljárásokattervezzenmeg' amelyekaz
adottkörülményekközött megfelelöek,de nemazért'hogya válialkozásbeIsóellenőrzésének
hatékonyságára
vonatkozóanvéleményt
mondjon'A kön}wizsgá]atmagábanfoglaljatovábbá
áz aIkalmazott
számvitelialapelvekmegfelelőségének
ésaz üg}'vezetés
számvitelibecslései
ésszeniségének,
valamintaz egyszelűsített
évesbeszámoLóátfogóbemutatásának
érték€ l ését
is.
A yálIaIkozásnűkódósc
A Kft cégbejegyzésének
időpontjal99l ' dccember
28.A jegyzett
tőkejelenleg3.300E Ft' a
sajáttóke értéke
7'9'74E FÍ.Az értékesítés
nettó árbevétele
a vizsgáltidőszakbanl28 millió
forinttól320 millió foIintlaemelkedett.
A rövid Iejáratú
kötelezettségek
összege 53'359E Ft,
a kö\'etelések
összege3l'773 E Ft' A likviditásimutatól22,9%.Az adózotteredmény
l '610
E Ft' a vállalkozás
2'600E Ft össz€ g íi eredménytartalék
igénybe
vétele
mellett4.2l0 E Ft osz.
talékfizetését
tervezi'ígya mérlegszerintieredmény
a számviteiitörvényelőírásainak
megfelelóennullaforint'

I
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MeggyóZődéstlnk,
hogy a megszerzett
kön).wizsgálati bizonyíték
elegendóésmegfelelőalapotnÉjtkön)'vvizsgálóizáradékunk
(véleményünk)
megadásához-
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A kön}nryizsgálat
soránaz EndrényiésTársa Kft 2006.éviegyszerűsített
évesbeszámolóját,
annakÍészeit
éstételeit,azok kön}"r'elési
ésbizonylatialátámaszlásátaz én,ényes
nemzeti
kön)"r'viz5gálati
standardokban
foglaltakszerintfelülvizsgáltuk,ésennekalapjánelegendóés
megfelelőbizonyosságotszereztünkanól, hogy az évcsbeszámolóta számvitelitörvényben
loglaltak
ésaz általános
számviteli
elvekszerintkészitenék
el.
Véleményünk
évesbeszámolóa Kft 2006.december3l-énfennálló
szerintaz egyszerűsített
vagyoni,
pénzügyi
ésjövedelmi helyzetórőlmegbízható
ésvalós képetad'
Békéscsaba'
2007.ianuár3l '
IíÉTIsKö')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]]']{

I
l-

L

L
L.

L

í.'-YL:/t-

ri'.'lí.lji ri.'ta

üg}n,'czetó
MÉTISKön''vszakértőés
Gazdasági
TanácsadóKft

MKVK lg.szr004503
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EndrényÍésTársa Kft
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EndÍényi
ésTfusaKft

rarcÉszÍrilrrr'r,Érorr
a 2007. évimérlegbesámolóhoz

Beszámolási
idószak:2007.0|'0|.-2007
.12.3|.
KészÍilt:
2008.máius22.

Endréíyi ésrálss KFT'

5600Békéscsaba
GulenbcÍgU 5 Te| 66/326.082
Teieíon66/326.804
^dószán-67712.2.o4

I

/^<

\C) \)

Általónos rész
EndrényiésTársa Ipari, Kereskedelmi ésSzolgáltató Kollátolt Felelősségú
A cégelnevezése:
Tlfusaság
Szélüelye:

5600.Békéscsaba'
Gutenbergu. 5.

idöpontja:,I99|.12.28.
A cégbejegyzés
Cegjegyzékszuna:

04-09-001648

A cégjegyzett
tókéje:

3.300'000forint

A cégadósáma:

t060'7732-2-04

A TáÍsaságtagjai:

EndrényiImre(54'54545%)
Endrényizsolt (45,45455%)

cégjegyzésrejogosult: EndrényiIrffeüg}ryezető
EndrényiZsolt ügyv€zető
A váIlalkoás 1991.jűius 24.énkezdtemegtevékenységét.
Iőtevékenysége:

4521 Epület' híd'alagut,közmii, vezetéképítése.

Egyébalkalmazotttevékenységi
köIök:
45,22 T etőszerkezetépítés,
tetőfedés,vízszigetelés
45.23Autópáya, út,repülőtér,
spoftjátéktér
építése
45.31Villanyszerelés
45.32szigetelés
45.33Víz-'gtíz.,f,itésszerelés
45.34Egyébéptiletgépészeti
szerclés
45.41Vakolás
45.42Épületasáalos-szerkezet
szerelés
45.43Padló-,falburkolrás
45.44Festés,
üVegezés
45.45Egyébbefejezőépítés
A Tfusaságnlíligazgatóság és Felügyelő Bizottságnem működik, továbbá könyrwizsgáló
működik.

e4

Kfr sánúteli politikájáta követkeó alapelvekjeltemzik;
Társaság
kettóskönywitelt vezetésaz értékhatáIokn
tekintetteljogosultEgysz€rüsített
beszánolókésltésére.
'
.sedmény-kimutatást
,,A összköltség €lszámolási módszeÍrelállapítjameg.

kulcsok moghatáÍozása
a szímviteli Törvényben€lőírtak alapjána vfuható
élettartam
figyelembevét€le szedntü'rténik'
javak
100.000foÍintalattíegedi beszerzésiéttékíi
trárgyieszközök és funmateriális

,!fu.
oltiációját az Íizembehelyezésalkalmával €gy összegben számolja el.
táIgyi eszközök ésimmaleriáis javak
ó 10G200.000forint közötti egyedi beszerzésiértékt:

kétévalattamortizálja.

b€sámoló a 2007. jarufu l.2oo7.decernber3l. idöszakot öleli fel, a mérleg
ja 2007.december3l. A métlegkészítés
(árÁs) nfucius 3l, az ezen idöpontig

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

kévletek (anyag' áÍu, stb) vásfulásakoÍbeszetzésiértékenköltségkéntkerÍ[nek
A készletekól év közben nyilvántartrás nem vezet. A foldulónaPi érték
leltározássala tényleges
beszerzési
ár 8lapjántörténik.
muoka bekerÍilésiértékea kalkulációs egység összes
befejezetlenépítési.szelelésí
közvetlen költségéból a megrendelóvel még el nem számolt, de tényl€gesen
munkák közvetlen önköltségét |alÍalma?zd'analy _ utókalkuláció hiányábaÍl- a
fok alapjánkerül meghatá$zÁsre.
A VállalkozIásalkalmazzaaz összeméÉsésidőboli olhatáÍoláselvét.

A követelésekés kötelezettségekértékelése
a számviteli Törvény elöírásai szf'|int,az
töÉénik.
ó.atosságelvenekbetartásával

soún a számviteli
' A Kft a nyitvántartásokvezetéseés a mérlegbeszámolóelkészítése
nem
tért
el'
ílapelvektól

-3-

kapcrolóiló kiegészÍtések

szerepló€szlGzók ésfotrásokegyezőfóösszege60'556eFt.

e Ft-ban
Ny'tó
TárgyéYí zátó
Éíékcsökkenés
BÍuttóérték növ.
Bruttó étték halm.
javak
480
89
569
334
88
'1.670
geP' b€I.
75
8.021
1.946
b€r.felsz.
30.927
6l
30.988 22.986 2.759
39.353
225
39.518 30.990 3 . 1 1 0

Nettó
éÍték
14'.1
88
5.243
5-478

javaknál a táÍgyévinövekedésa MIcRosoFT oFFIcE 2003FPP' és a
)o HoME oEM szellemitetmékek
beszerése.
es koruesszor vásá.lása
beruházásoknálnÖvekedés:
univerzálislétra'láncfi"Eész
ésfelszerelések
taltalmazzáka telefaxésforyószékbeszerzését.
berendezések

Kft.nek a üírgtidószakbana készletekközött a be&jezetlent€rmelésállománya 13.876
lett'melya bázisidószakbannemvolt.
összege 31.773e Ft-!ól 20'126 eFt"racsökaent, rnely az alábbi tételekbóláll:

Vwök
adó
TáÍsasági
Innovációsj árulék
adó
Iparüzési
AFA

Y€Yö tartozás összege csökk€nt

l7.565€ F t
l93 € F t
9 €Ft
635eFt
1.725eFt

a táIgyidószakban 4.474 €Ft-tal'mÚ

iáig befollt.
követelésis csökkent3'436eFt-tal'

a mérlegkésátes

idóbeli elhatálolás összege 57Ft, mely következő időszakot terhelő költségettaÍialnaz.
-a-

sriát tóke alakulásaI
A sajáttóke 213 eFt-tal nőtt a tárgyidószakban, mely a tárgyévimérlegszerint eredményb{il
következik.

Kötelezettségekalrkulása:
Hossai lejáratúkötelezettségea tá$aságnak 10'804 eF! észletezve:
Alapítoldialszembeniköt9lezettség
8.702eFt
Kölcsön.Lombard Finaüsz'Rt
2.102eFt

Röüd lejáratikötolezettségek
összege 53.359eFt.ról 41.565eFt-n csökkent,mely a

köv€lkezó tételekMláll:
szá.llítók

saA

Munkaválalóijárulék
Munkaadóijárulék
EHO
Munkabér
ésjrárulékok
Egyébrövíd lejáratúkölcsön-LombaÍd
osztalék
Különadó
Baokilövid lejáratúhitel

21.395eFt
2l eFt
10eFt
2l eFt
12 eFl
1 l32 eFt
1.931eFt
2.000eFt
44 eFt
15.000eFt

Á szállítókfeléfernálló tartozáscsökkent az elóző évhezviszonyÍtva20.159eFttal.
A szálítók feléfennrllló tartozásokfizetésihatfuidőn belüli tételek,a mérlegkészítés
időpontjáigkifi zetésrekedltek.
'A l(ft fizetésikötelezettségét
folyamatosanéshatáddőbenteljesíti,lejált kötelezettségenincs'
jó.
fizetöképessége

-5-

cl

I
-t-

JI
I

..L.
--1.
I

-t-

..I..

-t-

kimutatáshozkapcsolódó kiegészítós
EredméDy
B€ v ételek
jelentósencsökl(ent 320.040eFt-róI l50.l8l eFt.ra az előző
A Társaságnettó árbevétele
viszonyitla. Ez 46,9 |o-os csökkenés.A Kft az e|múltévbentöbb pályfuatotis
idciszakhoz
elkeszitettkülönbözö építési
munkákra,de különféle okok miatt nem sikerült nagyobb
voLumenu
munKaletnyernr
Kö|lsóg€ k

I
l*t-

arányosan279'567eFt.Iól 142'980eFt-ra
Anyagjellegü
ráforditásokösszegeaz árbevétellel
csökk€ n t, melyaz elóző időszakhozviszonyitva5l'3 %-oscsökkenés.

I

Anyagjellegú
ráfordítások
összetétele:
Anyagköltség
Igénybevett
szolgáItatások
Közvetitettszolgáltatások
Egyébszolgáltatások

2006év
62'919eFt
7'896eFt
206.493eFÍ
2'259 eFÍ

2oo1'év
3.I.235eFt
9.152eFt
94.351eFt
2.242eFt

ésa közvetített
Az anyagjellegű
ráfordításoknál
|áthatóana csökkenésaz anyagköltségnéI
j elentkezikj elentősenmelyeta kevesebbépítési
munkabefolyásolt.
szolgáltatásDál
i--

'.!-

bízvaabban,
A Kfl átlagosstatisztikaiállománya12 fómaradt,azonosa bázis idószakéval'
hogyaz elkövetkezőévsikeresebblesza pályázatokelnyerésében'

j

költségekmegoszlása
Szenélyijellegű
Bérköltség
Személyijellegű
kifizetések
Bérjárulékok
Osszesen:

i-- .
L -

J
L-

J

L.

J
I
L-

J

2006.év
8'892eFt
598eFt
3'23l eFt
12.'121
eFt

2007.év
1o'00leFt
4:]3eFt
3.537eFt
13.971eFt

jelentkezika bázishozviszonyítva.
költségeknél
a bérköltség
emelkedése
A személyijellegú

Az egyéb
láfordításokösszege 1.2l9 e Ft-Iól 618 eFtra csökkent, meIynekoka a bevétel
adó is kevesebblett.
egyideiűlega helyi iparűzési
csölikenésével

Ce
A T&saságajelentós árbevétel
csökkenésellenére
gazdálkodott;
is eredményesen
3..{40€Ft lizemíeledmén)t
át el, melyeta pénzÍtgyi
müveletekeredménye
csökkentett

2.ó65eFtja.
R€ldkívüli ráfordítás5 eFt volt mely adomány.
A Kff adózáselőtti eredménye2.660 eFt.ra alakult, mely 98l eFt.tal haladtamegaze|őző
évet.
Á Kft nyereség.ninimum meghatározísa arányosítással:
l.
osszesbevétel
150.266eFt

-Közv.szolgáltatás

ElváÍtadóalap:
2Yo-a

2.

134eFt

150.132
eFt
3.003eFt

Adózáselőtti eredmény
.Adóás elótti eredmény
csökkentő
+Adózáselótti eredmény
növelö

2.660eFt
3.651eFt
3.l 15eFt

Társaságiadó alapja:

2,124eFt

Nyereség.minimum:
2.124eFt
= 1.062eFt
-----2
3.003eFt
------ = 1.502eFt
Nyereség-minimum:
l.062eFt+ l.502eFt= 2.564eFt

A Kft adózis elótti eredménye2.660 eFt. Ez nagyobbmint a nyereség-minimum,
ezert a
társaságiadózás szabályai szerint Íizetia társaságiadót.
Adózás előtti eredmény
2.660eFt
Adóalapcsökkentő:
Adótörvény szelinti écs
3.110eFt
IpaÍűzési
adó l00%-a
372 eFt
Adomány
5 eFt
Kisváualkozói beluházási kedvezüény
164eFt
Adóalapnöv€lö:
szímYiteli törvény szeÍintiécs
3.1l0eFt
Adonány
5 eFt
Társaságiadóalap
2.124eFt
|6%t!lsuágiadó
340 eFt
..1-

a(
low

KÍilönadótizetésikötelezettség:
l07 eFt.
Különadó
A
levezetése:
Adózás előtti eredmény 2.660 eEt
+Adorn.íny
5 eFt
KÍtlönadóalapja|
2.665eFt
4%különadó:
107eFt

Kft-neka 340eFt fizeteudótrínaságiadó ésa l07 eFt fizetendőkülönadó levonásaután
2.2|3eFtúzon eredméuye
keletkezett.A taggyülés
2.000.000folint osztalékként
való
kifizetése
mellettdóntött.

A vállalkozás gazdálkodása ajelentös árbevételcsökkenésmellett is eredményesen
tudott
gazdálkodni,A tárgyidószakot az előző évnéleredrnényesebben
zrárta.
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FUGGE'TI-EN KONYVVIZSGALOI JEI,I'NTDS
az EndrényiésTársa lpari, Kereskedelmi
ésszo|gáltatóKft tu|ajdouosai
részért
Vállalkozásnre8nevezése:EndIényiésTársl Ipari'KeÍesk.delmiésszolgáltató Kft
5600Bekéscsaba.
Gutenberg
u' 5cégjegyzék
száma:04-09-00
l ó48
Adószám. |0607732.).04
KönWvizsgáló társaság:
METIS Kön}'wizsgáló ésGazdaságiTanácsadóKft
l039 Budapest.
Jókaiu' 28'
Cégjegyzék
számai0l-09-673l03
MKVK Ny.sz.:001558
Felelöskönyvvizsgáló:
KeszthclyiI,ászló
I039Budapest'
Jókaiu' 28.
MKVK lg.sz.:004503
Vizsgáiattárgya;
Az Endrén),i
ésT.ársaK1i 2007'éviegyszerűsítc11
évesbcszámolóiánakfélül\izstsálata
éshitelesítése
Elvégeztikaz Endrényi ésTrir.saIp:rri, Kereskedelmiós szo|gáltató Kft (5600Békéscsa_
ba,Gutenbcrg
u' 5.) mellékclt
2007.decenber3l-i fordulónapra
elkészített
mérl€ g ének
melybenaz eszközök ésfo.rásokegyezővégössze8có0.556E Ft, a mér|eg
szerintieredmény
.
- melybenaz
213E Ft nyereség valaminta 2007.évÍevonatkozóeredménykimutatásának
éÍtékesítés
nettóárbevétele
l50.l8l E FI . éskiegészitó
mellékletének
vizsgálatát,
melyeket
a
Társaság
2007.óvi egyszerűsítctt
évcsbcszírDolójatartalmaz'
A vezetés
/eIclő'ls,|gc,tz ,1ye:be::cinl,ll.lcrt
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Az évesbeszámolónak a számviteli töÍvénybenÍbglaltakésa MagyarországonelfogadottáltalánosszámviteIielvek szeÍinttörténő eIkészítésc
ésvalós bemutatásaaz üg}'v€ z etós feielőssé.
ge'Ez a íelelósség
magábanfoglaljaaz akár csalásból'akár hibábóIeredő,lényeges
hibásálli.
tásoktó]mentesegyszerűsítcttévcsbesz.in1olóelkészítése
ésvalós bemutatásaszenrpontjából
relevánsbeIsőel]enijrzés
kialakításál.
bcvezctésél
ést.nntaftását;
a meg1.elelő
számvitelipoli.
tika kiváIasztását
és alkalmazását'valaminlaz adottkörü]ményekközön ésszerűszámviteli
becslések
eIkészítését'
Az adatszolgáltatásnregbiZhatóságáta Tel.jességi
nyilatkozatdokurncntálja.
Á kbnywiz sgti|ó -fc|el ősségc
A mi felelősségünkaz egyszerlisile!tévesbeszánroló véleményezóse
az elvégzeflkön}a/vizsjelentés
jelen
ésa
egyszeríisitet1
évesbeszrímolóösszhangjá8áIalalapján' valarnint az tizlcti
nak megíté]ése'
A kön)"r'vizsgálatot a nragyar Nemzeti KönFvizsgálatj standardok és a
kön}.vvizsgálatravonatkozó _ Magyarországonén'ényes' tön'.ényekés egyébjogszabá|yok
alapjánhajtottukvégre' A fentiek megkövetelik. hogy megfeleljÍinkbizo]ryosetikai követelvalamint hogy a kön)"r'vizsgálotolúgyten,ezziik meg ésvégezziikcl' hogy kellő
ményeknek.
bizonyosságotszeÍezzünk arÍól. hogy az egvszcl'iisitet1
évesbeszárnoló nem tarta]mazIénye.
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geshibásállitásokat'
A Könywizsgálat Ína8ábaníoglarjaoiyan etJárastrkvegreirajtásáL.
amei)ek céijaiÜIl) i'iz.gálati bizonyítéko!
szerezni az eg}'szeíűsílett
évesbeszámolóban szereplő összegekról ésközzétételekről'A kiválasztott eljárások.belcért!'eaz egyszeriisített
évesbeszámoló akrircsalásból,
akár hibábó|eredő, lényegeshibás állitásai kockázatánakfe]nrérését
is, a konyr,vizsgáló megfuggnek. A kockázatok ilyen [elmérésekor
itélésétól
a kön}"r'vizsgáló az egyszeríisített
éves
beszámolóü8}.vezetés
általi elkészítése
ésvalós bemutatásaszempontjából releváns be|ső€ l .
lenórzéstazénnrér|egeIi.hogy olyan kön1r'vizsgálati eIjárásokal tervezzen meg1amelyek az
adottkörüIményekközölt megl.elelóek.de nem azén.hogy a vállalkozás belsó ellenőÍzésének
halékonyságáÍa
Vonatkozóan véleményt
nrondjon'A kön;'lvizsgálat magában foglalja továbbá
az alka]mazottszámviteli alapeIvekmegfeIelősógének
és az ügyvezetésszámviteli becslései
ésszenjségének'
valamint az egyszerűsített
évesbeszámo]ó átfogó bemutatásánakértékelését
is.
Á vá!|alkozás nlűkar'tése

:

L.
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A Kft cégbejegyzésének
időpontjai99l ' decembe|28' A jegyzetttőke.jelen|eg3.300E Ft, a
sajáttőke értéke8' l87 E Ft' AZ éÍtékesités
nettó árbevételea 2006. évi kiemelkedően magas
szintrőlvisszaeset,
ésa korábbiéveknek
megfelelől50 n]illió fo.intbanrealizálódott'
A Íövid lejáratú
kötelezettsé8ek
ósszege4l'565 E Ft' a követe|ésekösszege 20.126E Ft' a
készletek
értéke
l3'876 E Ft' A likviditásimutató 132.4%. Az adózotteÍcdmény
2.2|3 EFÍ,
a vállalkozás2-000E rt osztalékfizelésótlervezi.igy a mérlegszerintieredmény
2l3 E Ft
nyeresé8'
Meggyóződéstink'hogy a negszerzelt kön}"r'vizsgálatibizonyiték elegendő ésmcgfelelő ala.
pot nyújtkön)"wizsgálói záradékunk(véleményünk)
nregadásához.

t_

zóÍÍÍlék

t._

A kön}"\,'vizsgálat
során az Endrényiés-l.ársaKÍi 2007. évi egyszerűsítettévesbeszámolóját,
an'lrakrészeités tételeit,azok ki'nyvelésiés bizonylati alátámasztását az éI.r'ényes
nemzeti
könywizsgálati standardokban|ogIaltakszerint fcliilvizsgáltuk, ésennek alapján cle8endőés
megfelelőbizonyosságot szereztünkarról. hogy az évesbeszámolót a számviteli törvényben
foglaltak
ésaz általánosszámvitelielvekszerintkészítették
el.
VéIeményűnk
szcrint az egyszenjsítelleves beszánroló a Kft 2007. decenrber3l.én fennálló
vagyoni'pénzügyiésjövede|mihelyze(éról
mcgbízható
ésvalós képetad'
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adatokE Ft-ban

A. BcÍekt€ t ett eszközök

l- JMMATERlÁLls
JAVAK

YIEszKÖztK

lII. BEFEKTETET.r
PENZÜGYI EsZKÖzÖK
l. KÉSZLETEK
Il. KÖVETELÉsEK
lll. ÉRTÉKPAPÍRoK

IV. PÉNzEszKÖztK

c. Aktívidóbeli€ | határo|ások
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04-09-001648
száma
cégjegyzék
''A'' MÉRLEG Források (passzívák)

adalokE Ft-ban
Elózó
é(et)
módosítás9i

2008.decembeÍ
3l.
Á téte|megnevezése

I. JECYZETTTOKT
ToKE
||' JEGYZETT,
DE MÉGBE NEM FÍZETETÍ
KETART
lV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTTTARTALÉK

V|. ÉRTéKELÉsI
TARTALÉK
Vll. MÉRLEo
szER|NTlEREDMÉNY
F. Kötelezetlsések

l HÁTRAsoRoLTKÖTELEZETTS

II. HOSSZULEJARATU KOTELEZETTS

VID LEJARATU KOTELEZETTSECEK

4t565

G. Pá5szívidóbeIielhatárolá5ok

ForÍásokősszesen
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2009.
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adatokE Ft-ban
l]lozr
év(ek)
Tátgyéy
módosí.

A tételmegnevezése

b
n€ t ró árbevéle|e
Ertékesítés
Aktit'áltsaját teljesítményék
értéke
Egyébb€ v ételek
ráfoÍditások
.Anyágie||ePÜ
szehéIyije||egűráfordíúsok
Értékcsökkené'i
leírás
vll. Eg}ébráfordítások

d

I.
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lII.
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'vL
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t42980
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PénzÜgyi
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-113-04
száltjel
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száma

Endrényí
ésTársa Kft

5600Békéscsaba'
Gut€ l berg u. 5.

KEcÉszÍTTMELLÉKLET

a 2008.érimérlegbeszámolóhoz

i idószak;
2008.01.0l.-2003.l2.3
1.
2009.április 24.

7?

i Endrélyi ésTáIsa lpari, Kereskedelmi ésszolgáltató Korlátolt Felelósségü
Tá$asás

5600.Békéscsaba,
outcnbergu. 5.
|991.|2.28.
iegzésidópontja:
sáma:
tókéje:

04-09.001648
3.300.000forint
10601732-2-04
EndrényiIrrue(54'54545%)
EndÉnl zsolt (45'45455%)

jogosul|

EndÍényilmreligj'l/ezetó
Endénl Zsolt ugyvezetö
l99l. jírlius 24-énkezdte meg tevékenységét.
452l Epület' híd' alagut,közmíi, vezetéképítése.

álkalmazott
tevékenységi
körök:
45.22T et6sz9*ezet'építés,
tetöfedés,
vízszigetelés
45.23Autópáya' út'reptilóter sportjátéktér
építése
45.3lVillanyszerelés
45.32szigetelés
45.33víz., gáz., fftésszerelés
45'34Egyébépületgépészeti
szerelés
45.41vakolás
45.42Épiilet8sztalos.szerkezet
szerelés
45'43Padló-.falburkolrás
45.44Festés,üvegezés
45.45Egyébbefejezóépítés
igazgatóság és Felügyelő Bizottság nem míiködik' lovábbá könywizsgáló

Oa
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A Kft számvitelipolitikájáta következö alapelvekjellemzik:
A Társaságkettős könywitelt vezet ésaz &tékhatáÍokatekintetteljogosult Egyszerűsített
évesbeszámolókészítésér€ .
Áz eredmény.kimutarást
,,A'' összkóltség elszámolási módszerrelálapítja meg'
Amoltizációs kulcsok meghatáÍozfuaa számviteli Törvényben elóínak alapján a !'á!ható
hasznosélettartamfigyelembe vételeszerint töÍténik.
A 100.000 forint alatti egyedi beszerzési értékútáryyi eszközök és immateriális javak
amoltizációját az tlzembe helyezésalkalmával egy összegben számolja el.
A 100.200.000forint közötti egyedi beszerzésiértékú
tárgyi eszközt'k ésim-tnateriálisjavak
aÍnoltizációjátkétévalatt amoítizálja.
Jelen besámoló a 2008. január l.2oos.december3l. idószakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja2008. decembe!3l. A méIl€ g készítés
(zrírás)március 3l, az ezen időpontig
ismeÍttévált, a tárgyévet vagy az etőző évet élintó gazdasígi események,körillmények
hatásaita beszáÍnolótlÍta|mazza'
A készletek (anyag' tirq stb) vrísárliíEakorbeszerzési értékenköltségként kedlnek
könyvelésre' A készletekól év közben nyilvántaÍtást nem vezet. A fordulónapi érték
meghatrározása
leltározássala tén}'leges
beszeEésiár alapjántörténik.
A befejezetlenépítési-szerelési
munka bekerülésiénékea kalkulációs egységösszes
elszámolt közvetlen költségéből a rnegrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen
elvégzetlmunkák közvetlen önköltségét 7artalmazza.amely _ utókalkuláció hilinyában _ a
teljesítési
fok alapjánkerüImeghatározásla.
A Vá|Ialkoás alkalmazza az összemérésésidöbeli elhatlirolásel!ét.
A követelésekés kötelezettségekértékelése
a számviteli Tön,ény elöirásal szerint' az
óvatosságelvénekbetaltásávaltörténik.

A Kft a nyilvántartásokvezetéseés a mérlegbeszámoló
elkészítése
so!án a sámviteli
alapelvektól
nemtértel'

7q
-3.
kapcsolódó kiegészítések
szeÍeplóeszkÓzök ésfolrások egyezó föösszege 69'095 eFt'
e Ft-ban

Nltó
Táfgyévi
BruttóéÍték
Növ' csökk.
is javak
569
gép'be!.
8.021
ber.,felsz. 30.988 64 8.504
EN:
39.518 ó4 8.504

zá!ó
ÉÉékcsökkenés
Br értékHaIm. Ténöv. csökk.

Nettó
érték

5ó9
422
9l
56
8.021 7.933
82
6
22.548 25.'745 2.6'78 8.504 2.629
3 1 . 1 3 8 34.100 2.851
2.691

berendczésekés felszerelésektálgyévi növekedésenyomtató és monitor vásfuIását
berendezések és felszerelések t&gyévi csök*enése l
adódik

db személygépkocsi

nek a rárgyidószakban a készletekközötr a befejezetlenterrnelésríllománya17.903 eFT
me|y 4.027 e Frtal haladtameg a bláaisidőszakot.
összege 20.126e Ft.ról 6.055eFt.Iacsökkent,mely az alábbitételekbóláll:
Vevók
3.301eFt
Térsasági
adó
361eFt
Rövid lejálatú
kölcsÖn
195eFt
lParüzésiadó
l4l eFt
AFA
1.999eFt
Kommunálisadó
2 eFt
Társ.váll. Különadó
56 eFr
vevö követelés összege csökkent jelentősen a tárgyidőszakban a blázis időszakhoz
14.264eFt-tal.A vevő követelés a mérlegkészités
időponÜáig befolÍ.
A követelésis csókkentl.437 eFt.tal'
&téke42.446eFt, mel-vnekalakulása:

Pélaár
2.|24eFÍ
Banl(szánlIa
40.172
eFt
Kamatozóbetétszárnla
150eFr
Aktívidőbeli elhatárolrás

Akrívidöbeli elhatárolásösszege57Ft,melykövetkező időszakotterlrelőköltségettaÍtalmaz.

bc-t

siiát t6kealakllása:
A sajáttőke 8.187eFt.Iól 8.453eFt-ranőtt,melyeta 266 eFt összegí Íé!gyéyi
mérlegszerint
eredményból
következik.

Köleleze.tséeek
aIakulása:
Hosszúlejárahjkötelezettségea társaságnak8.'|02 eFt, me|y2'|02 eFt-os csökkenéstmutat'
a lombard Finanszírozásifu feléfennálló hossá leiálatu kölcsön kifutrisa miatt.
Alapitokkalszembenikötelezettség
8.702eFt

Rövid lejáranikötelezettségek
ósszege4l.565 eFt-ról 5l.922 eFt.ranőn. mely a következó
tételekból
áll:
szállítók
30.512eFt
SZJA
3i eFt
járulék
Munkaváualói
l2 eFt
Munlaadóijárulék
20 eFt
EHO
22 eFÍ'
Munkabér
ésjiiíulékok
1.202eFr
Egyébrövid lejáJatú
kÓIcsö!.Lombald
2.102eFt
osztalék
3.000eFr
Szakképzési
hozzájrlrulfu
l9 eFt
Bankilövid lejáÍatú
bitel
15.000eFt
A száIlÍtók
feléfennálló ta ozlis növekedettaz elózö é\'bez
viszonyítva9.l 17 eFt-Ial,ennek
okaaz éVutolsóhónapjábanbeéÍkezeÍ
nagyobbösszegü számlákéItéke,
melyekneka Íizetési
határideie
a következó évbenesedékesek.
A szál|ítókfeléfennállótartozásoka mérlegkészítes
időpontjáigkiflzetésre
kerúltek.
A Kft fizetésikötelezettségét
folyamatosan
éshatáridőbenteljesíti,
lejártkötelezettsége
nincs,
fi7éiől.ÉhF<(éoé iÁ

-l

E4
-)-

Eredménykimutatáshozkápcsolódó kiegészítés
Bevéte|ek
A Társaságn€ t tó árbevétele
bázis szintetkis mértékben
haladtatul, 150.18leFt-ról l54.131
eFt.ra nótt az elózó idószakhozviszonyítva.Ez 2,6 o/o-osnövekedés.
KölBegek
Anyagicllegünífordítások
összegeaz álbe.v'étellel
arányosarrl42.980eFt.ról 138.780eFt.n
csökkent,mely az elóző idószakhozviszonyíwa2,9 %-oscsökkenés.
Ányagiellegűráfordításokösszetétele:
Any.€költség
lgénybevettszolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Egyébszolgáltatások

2001 é,/
3-l.235 eFt
9.152eFt
94.351eFt
2.242 eFt

2008'év
io.)uJ etI

5.934eFt
94.509eFt
1.834eFt

A Kfi átlagos statisáikai állománya l l fö ' l fiivel csök*ent a bázis időszaklroz képest.
személyijellegű köItsegek megoszlása
Bérköltség
személyijellegűkifizetések
Bérjárulékok
tsszesen:

200.1.év
10.001eFt
433 eFt
3.537eFt
13.971eFt

2008.év
9.940eFt
351eFt
3.441eFt
13.732eFt

A T{írsaságúl
az anyagjellegú
ráforditásokésa személyijellegú
köItségekis a blízishoz
közeli énéken
maradtak.
Az egyébráfordÍtások
összege618 eFt.ról 675 eFt.ranövekedett' meiy az elózőelúez
hasonlóanaz elózó éviszintetközelíti.
Pénztigyi
múveletek
e|edménye
kedvezótlenülváltozotta t&gyidószakban,l.l 10eFt.tal
haladtamega kamatfizetés
a bázisidöszakot.

Bt_-,
.lí.

Társasága tárgyidőszakbanis eredményesengazdlilkodot!, 3.383 cFt iizemi eledménÍ
el, melyeta pénzügyiműveletekeredményecsökkeltett 1.498eFt-ra.
A Kff adózás előtti eredménycl.498 eFt, mely l.162 eFt.tal kevesebb a bIázis időszaki
ynél.
:.

A Kft adózás elóBi eredmélye1.498eFt
A K-ft€ l ván [yereség-miniáumalr'z it-ept.
Az adóaáselőtti nyereségnagyobbnint a nyereség.minirnum,ezérta ténylegestársasági adó
bÉnadózik a Társaság.
{'dózás előtti eredmény
Adóalap csökkentó:
Adótörvény szerinti écs
Iparűzésiadó
l00%-a
.

2.851eFt
462 eFÍ

!,dóa|apnóveló:
számviteli tórvényszelinti écs
Bírság
Társaságiadóalap
ló% társaságiadó

2.851eFr
4l eFt
1.077eFt
'172
eFt

1.498eFt

Kúlönadó fizetésikötelezettségi 60 eFt.
Á Különadó levezetése:
Adózláselótti eredmény
l.498 eFt
4%ktilönadó|
60 eFt

A Kft.neka 172eFt Íizetendótársaságiadó ésa 60 eFt fizetendóktilönadó levoniisaután
|.266eFt adózott eredménye
keletkezett.A tagg,'úlés
1.000.000forint osztalékként
való
kifizetésemellett döntött.

A Társasága tiárg''é\'etaz előzó évhezhasonlóan eredményesen
zárta.

1"./
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FÜGGE;LÉii .\oN Yv vIz5GÁLÚl jLLENl.l]s
az EndrényiésTársa Ipari, Kercskede|miésszolgáltató Kft tulajdonosai
részére

_j-

Vállalkozás
megnevezése:EndrényiésTársalpari,KereskedelmiésSzolgáltató Kft
5600Bókéscsaba'
Ándlássyútl l-l7.
Cégjegyzék
száma:04-09-00l 648
Adószám : 1060.7732-2-01
Kin}"Vvizsgálótá$aság:
MÉTISKönyvszakértőésGazdaságiTanácsadóKft
1039Budapest'
Jókaiu' 28.
Cégjegyzék
száma:01-09-ó73
l 03
MKVK Ny.sz.:001558
jzsgáló:
Fele]őskön}.\'"v
KeszthelyiLászló
1039Budapest'
Jókai u' 28.
MKVK tg.sz.:004503
Vizsgála1tárg}aI
Az EndrényiésTársaKff 2008.éviegyszerűsített
évesbeszámolójánakfelüiviz5gálata
éshitelesitése
Elvégeztük
az Endrényi ésTársa Ipari, Kcreskcdelmi ésszolgáltató Kít (5600 Békéscsaba,AndrássyÍrt11-17)melIékelt2008. december31-i fordulónapraelkészített
mérlegének
melybenaz eszközök ésfonások egyező végösszoge69.095 E Ft, a mérlegszcrinti eredmény
_ melyben az
266 E Ft nyereség- valamint a 2008' évrevonatkozó eredménykimutatásának
éíékesítés
neftóárbevétele
l54' l3l E Ft. ós kiegészítő
meIlékleténck
vizsgálatát'melyeketa
TáÍsaság
2008.évieg}"szerűsített
évesbcszámo|ója tartalmaz'
Á vzetés'felelősségc
a: éyesbeszánlolóért

,-r

Az évesbeszámolónaka szám\'iteli tön'én}'benfoglaltak ésa Magyalországon elfogadottáltalánosszámvitelielvck szerint tijdénő elkészítése
ésvalós l]emutatásaaz ügyvezetésfe]előssége.Ez a |elelősségmagábanfoglalja az akár csalásból, akár hibából eredó. lényegeshibás álli.
tásoktólmcntcsegyszerűsített
évesbeszámoló elkészitése
ésvalós bemutatásaszempontjából
relevánsbclsó ellenórzéskialakítását,be\'ezetését
ésferlntartását;a megfelelő számvjteli poli
tikakiválaszÍását
ésalkalmazás1lt.
valamintaZ adottkörülmén)'ekközött ésszcúszámviteLi
becslések
eIkészi1ését'
Az adats2olgálta1ás
megbízhatóságáta Teljességinyilatkozatdokumentálja'
Á kó nyl,t'i:sgá l ó'[e l e!ő ssógc
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A mi Í.le]ősségiint
az egyszerÍísített
évesbeszánroló véleményezése
az elvégzettkönywizsjelentés
gálalalapján.\'alamintaz iizleti
ésa jelen egyszeriísített
évesbeszámo]ó összhangjának megítélése'
A. kön}avizsgálatot a lnag}'ar Nemzeti Kön)nnizsgálati Standardok és a
- törvények és egyéb.iogszabályok
kön}1! izsgálatÍa\'onatkozó - Magyarországon én'én)'es
alapjánhajtottuk\'égre.A fentiek megkö\,etclik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követe]ményeknek,
vnlamint hogy a könF\'izsgálatot Ílgyten'ezzük mcg ésvégezzükel, hogy kelló
bizonyosságot
szerezzűnk an.ól. hogy az egyszerűsített
é\'esbcszánlo]ó ncm lartalnraz lénye.
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geshibás állításokat.
A kőnt1vizsgálat magábanfoglalja olyan eljárások véglehajtását,amelyek céljakönyvwizsgálati i;:.i1:;iijkoi sz"lczi.li aZ Éts'szc|űsiietlévesbeszamolóoanszelepiő összedekiől ésközzé.
tételekől'A kiválasztott eljáIások, beleéÍtve
az egyszerÍísített
évesbeszámoló akár csalásból,
akárhibából eredő, lényegeshibás állításaikockázatá]ak felmérését
is' a kön}.Wizsgáló megítélésétől
Íiiggnek.A kockázatok ilyen felmérésekor
a kön}.wizsgáló az egyszerűsítettéves
beszámolóűg}.vezetés
általi elkészítése
ésvalós bemutatásaszempontjából releváns belső el.
lenőrzéstazértmérlegeli,hogy olyan kön).wizsgálati eljárásokat teir'ezzenmeg, amelyek az
adottköriilményekközött megfelelőek' de nem azért'hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének
hatékonyságára
vonatkozóan véleménytmondjon.A kön1wvizsgálat magábanfoglalja továbbá
az alkalmazottszámviteli alapelvek megfelelőségénck
ésaz üg}.vezetés
számviteli becslései
ésszelűségének'
valamint az egyszerúsített
évesbeszámoló átfogó bemutatásánakértékelését
is.
Á yáIlalkozás niíkidése
A Kft cégbejegyzésének
időpontjal991' december28' A jegyzetttőke je]enlcg3'300 E Ft, a
sajáttőke értéke8.453 E Ft' az emelkecjés3,2 %' Az értékesítés
nettó áIbevételea korábbi
éveknekmegfelelő 154 millió forintban(102,6%) realizálódott.
A lövid lejáratúkötelezettségekösszege 51.922 E Ft' a követelések összege 6'055 E Ft' a
készletekértéke]7.903 E Ft. A december 31-éníendelkezésreálló pénzeszközök értéke
42.446E It. A likviditási mutató 127,9 o/r'Az adózoÍÍeredmény1.266 E Ft, a vállalkozás
1.000E Ft osztalékfizetését
ten'czi, így a mérlegszerintieredrnény
266 E Ft íyereség'
Meggyőződésünk,hogy a megszelzettkön}.wizsgálati bizonyítékelegendő ésmegfelelő ala.
pot nÉjt kön}wizsgálói záradékLrnl(véleménytink)
megadásához.
Zlitddék
A kön).Vvizsgálatsorán az EndrényiésTársa K1i 2008. évi egyszerűsített
évesbeszrímolóját,
annak részeités tételeit,azok kön1welési és bizonylati alátámasztásátaz é.vén)csnemzeti
kön).wizsgálati standardokbanfoglaltak szerint fe1i,ilvizsgáltuk,
ésennek alapján elegendő és
nregfelelőbizonyosságot szereztünk arról, hogy az évesbeszámolót a számviteli törvényben
foglaltakésaZ általános számviteli clvek szerint készítették
eI'
Vélemén}tink
szerint az egyszerÍlsített
évesbeszámoló a Kft 2008. december31.énfenrrál]ó
vagyoni,pénzügyiésjövedelmi he]yzetérőlmegbízhatóésvalós képetad.
Békéscsaba.
2009. április 24.
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A Kít. bemutatása

Á Hudák Közmü Épitóipari,Kereskedelmi és szolgáltató Kft' 1997. december 3-án
alaL.ult1-000eFt j eg}zetttökével'
2000. évben2.000 eFt tökeemelés valósult meg, mely által a jeg}zett töke összege
3.000e Ft-raemelkedett.
A vállalkozás magánszemélyektulajdonábanvan'
Á Kft' íó tevékenységikore a közml] és mélyépítöiparitevékenység'Müködése a
beÍuhiási igényektól fiiggóen kiteded Békésmegye egész terúletére'megrendelói
általában a hell önkormán}zatok.

,

A Kft' 9 teljes gazdasági évettud maga mögótt' Ezen idöszak alatt a piaci hel}zetlól
e]mondható,hogy eg}.renagyobb a piaci konl<urencia'é1esedika piaci verseny'
A szerzódésesállomáay ésa piaci információk a]apj.ínazonban megá]lapíthato,hogy
a folyamatosmunkaellátottságbiztosított2007- éwois.

-

A számviteli politika fö vonísai

A Kíi. 1evékenységéhez
kapcsolódó számvite]i, elszámolási feladatokat megbízás
J l . p j j n a S A \ S 7 C ' L z d a s j gó K e l e . I ' e d e l m
S i, , o l g ; l t e |Kón ' \ e g l | '
( Bielik Anna, l952'0ó.30''an' Mo1nárAma, Békéscsaba
A SANSZ Kft' üg}'vezctóje
Balassa u' .|' sz' alatti lakos ) rendelkezik mérle'eképes
kón}velöi képesítéssel.
A
j
kön}'witeli szolgá]tatáSitevékenység
fo]],tatás
ára ogosítóigazo]vány száma. 129596'
A számvitelröl szóló 1991' é\.iXVIII' tórvényalapján kidolgozásIa kenilt a táIsaság
számvite1ipolitikája (a kapcsolódó szabál}zatok]<al
együtt), ami 2001. Január 1-jétöl.
aZ úJszámvileli tör.''ényhatáLybalépésének
napjától én'ényét
veszti'
A 2001.január 1' napjátólhatályosszámvitc]jpolitikakialakításának
aLapjaa 2000'
éVic. tön'ény a számvitehól'
E számr'jteli po1itikában keÍültek rögzítésre a sZámvite]i töÍ\,'ényelöilásainak
gyakorlati Végrehajtásátbiztosító módszerek és eljáÍási szabályok úg}'' hogy a
vá11alkozássajátosságainakleginkább megfelelő számvite1iIendszerfunkcionál1on'
Így biztosítható,hogy az egyszcÍúsített
évesbeszáüoló a társaság vagyoni, pénzüg),r
és 1övedelni
hel}zetéÍól va1óságos ós nlegbizható összképet. információt
tarlalmazzon,

q<
A számüteli politikában és a mellékletkéntkapcsolódó szabályzatokban foglalt
válasáott eufuási szabályok, módszerek megváltoztarásáÉcsak indokolt esetben
' ' (tórvenynódosítás' vag1 a gazdáIkodási köriilményekben bekövetkezö lényeges
változásesetén)
kerÍilsor. Az esetlegesmódosíttisoke szabál}zatmellékletétképezik.
_ a SANSZ Kft.
A szímvit€li politikában foglaltak betaltlísáértes betaÍtatásáéÍt
_
szakmaiiiárlymutatásamellett az ügyvezetö felelős.
A Hudá* Kft. a törvénl elöírások alapjránkettós könywitelt vezet.
Iry a vállatkozás fulajdonát képezö, illetve kezelésébenlévö eszközököl
és azok
valóságnak
forrásailak állomán}aiÍóla
megfelelöeÍ!folyamatosnllvántaÍtást készít.
Az ületi évmegegreák a naptári éwel.
A üáÍsaság!trüki'des6öl' varyod, Pénzügyi és jővedelmi hel}zeteÍól az űz|eti év
könyveinek lezránásátkövetöen beszámolót köteles készíteli.
A száÍnvítelitórvény9$ (2) alaján a Kft' egyszeÍüsített
évesbeszámolót kesát.
A mérlegésaz eredménykimutatása számviteli törvénybenmeghatáÍozottszerkezetú
éstagoltású'
Az egyszerűsítettéves beszámoló mérlegétaz ,,A'' változat szerinti formábal a
összköltség.eljáÍással készülö eredménykimutatástaz 'á'' viáltozatbaukészíti el a
válalkozrás.
A számüteli törvény elóír'ásaszerint a Kff'-ÍIélkötelezö a körly!.vizsgálat.
Az ijzleti éWöl december3 1.i foldulónappal készítendóbaszámolót a tlírgyévet
kóvet6
évfebruár l5.i {lapot szerilt készítiel a Kft.
Az üzeÍlri(úzleti)tevéken}ség
e.edményenekmegállapításaaz iizleti évbenelszrirnolt
éftékesítesnettó árbevételének,az egyéb bevételeknek, az eszköziik között
állományba vett saját teljesítrnényekértékének,
valamint a naptáÍi'évbenelszámolt
anyagiellegüráfordítIísok'személl jellegü ráfordítások,énékcsökkenésileírás ésaz
€gyéb ráfordítások együttes összegenek kiilönbözeteként (összki'ltség-eljárássat)
történik'
A száÍnüleli törvény kimondj4 hogy az eszközöket és kötelezeft;égeketa
kön),wezetesésa beszámolóelkészítése
soránegyedilegkell értékelni.
A vállalkozásnál alkalmazott édékelési
elvek külöü szabályzatbankerültek rögzíté$e.
Itt tallilható az értékcsökkenesileíÍiís,az értékvesáések
ésüsszaínások elszámolrása
vaasáott módjának leíÍásais.
Á2 Eszközök ésa Források értékelésének
Íö szabályai,egyébelszámolások
Az eszközók értékelése
so!án alkalmazottmürósítésikategóriák:
. ',tartós''

: az l évenhil ható, illetve érvényesÍiló
tendencia'

th

-j

.,jelentós''

:amoítizálódó eszközök
esetén az éves terv szerinti
órtékcsökkeaésileírás összegének50 %o-át,egyébeszközöknél
a bekerfilésien'ékI0 y..át eléró erték;a kül6ldi péozértéke
szóló eszközók és kötelezettségek mérleg foldulónapi
éÍtékeléséböl
adódó különbözet akkoÍ,ha értéke
meghaladja a
tálgyévetmegelözö évmérlegÍöösszegénekl %.át.

Á) A befektetetteszközök értékelése
Áz iDmateriális jav8k bekerÍilesiértékét
az elszámolt éÍtékcsökkenessel
csökkentett,
a üsszaírássalnóvelt nettó értéken
mutaÜukki a mérlegben.
A terv szerinti értékcsölteoeselszímolrísaa hasanosélettaltaÍn
figyelembe vételével
történik, a váÍható maradvrinyértékkel
csökkentett bekeriíési éíékalapján lineráris
módszelrel
- a vagyoni ertéküjogok eseténhónapra meghaíározottabszolútösszegberr,
mig
- a szellemi t€rmékeke vonatkozóan leírásikulcs alkalmazásával,
évelkentegyszerielszáÍnolással.
Az értékcsökkenesileínás elszámolasának kezdő idöpoítja Vagyoni értéküjogok
esetében
a vételnaptáÍihóDapja,míg a szellemi termékekevonatkozóan a beszerzés
mpJa.
A hasznosélettaíamvégenvfuhatóan ÍealizáIhatómaradványérték
ezen immateriális
javak esetében
válalkozásunknál nern értelmeúető,ígya22a1nemszÁmolun}'
Tervenfelüli értékcsökkenés
elszámolására akkoÍkeriil sor, ha a vagyoni értélójog a
szerzódésmódosulása miatt korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetó,
a
szelleEi termék esetében pedig akkor, ha rendeltetesénekmegfelelöen nem
használható.
jogok ésszellemi termékek
A Io0 eFt egyedlbeke!ülésiéÍték
aiatti vagyoniéÍtékú
beszerzési,elöállítási költségéthasznaatbavételkoregy összegben értékcsókkenési
leír.iskeotszfultoljukel.
A tárg/i eszköziiket a mellegben nettó értéken(a bekerülésiéÍték
es az elszámolt
éltékcsökkeneses a visszaínáskiiliiobözeteként), a berúázásokat bekerülesi értéken,
(indokolt esetben a terven felúli értékcsókkenésselcsökkentett értéken) a
beÍuhlízásokmadott elöl9geket a levon'ható forgalmi adóval csökkentett _ átutalt
összegbenkell szerQeltetd.
A terv sz€rinti értékcsök*enés
elszámolása a hasznos élettaíamfigyelembevételével
történik, a váÍható maradvány&tékkelcsökkentett bekerülésiértékalapján lineáris
módszerrel,leírrásikulcsok szerht, havoÍkéntielszámolással-

o-

J'

A táI8yi eszközók értékcsökkenésileírrisa elszrímolrásrínak
kezdő idóponla
naDia.
has2nálatbavétel
A hasalos élettaÍtamvégen vrárhatóan realizálható maradvfuyéÍték
je|eDtós' ha
ósszegeelériaz adott eszköz t€rv szerioti éÍtékcsőkkenése
évesösszegének50 yo.át'
Tervenfelüli értékcsökkenés
elszánolásláÍaakkor keÍiil soÍ,ha
.
.

a tálrgyieszközök (a beruhrízásokkivételével)könyv szerinti értéketaltósan
ésjelent6senmagasabb'mint azok mérlegkészíteskori
piaci értéke,
a iárryi eszköz oeruhrázásokis) éíéketaÍtósanlecsök*en, meÍta vállalkozis
tevékenységének
változása miatt feleslegessévált, vagy megÍonglálódott,
megseEunisiilt,hiányzik ésezértrendeltetésszerüen
tremhasználható.

Á tervenfelúli éÍtékcsökkentést
olyan mértékigkell elvégezni,hogy a táIgyi 9szköz a
mérlegb€n használhatóságának megfelel6 merlegkeszítéskorismert piaci értéken
szerepeljen.
A táÍgyi eszközök esetében_ amelyeknél terven felúli &tékcsökkenés került
clsziínolásra- a tervenfelüli értékcsökkenést
üssza kell ími amennlbeo
.

az adott eszköz kön1v szeIinti értéke
jelentösen alacsonyabbezen eszköz
piaci értékeíél
és
az alacsonyabb értéken való éltékelésokai Íészbenvagy teljesen
megszüntek.

A megbízhatóésvalós összkéP érdekében
a visszaírásaz adott eszkóz piaci éÍékéig,
de legfeljebb a táÍEi eszkőz terv szerinti értékcsőkkenés
figyelembe vételével
megállapított
nettó éÍtékéig
lehetséges.
A visszaíÍiás
összegenem lebettöbb, mint a koÍábbantervenfelüli éfiékcsökkenésként
elszii&oltösszeg'
A szímviteli töÍvény80' $ (2) bekezdésealapján a 100 eFt egyedi beszerzési,
elóállítási &ték alatti ríÍgyi eszközök kóltségéta haszrráatbavételkoregyösszegben
értékcsókkenési
leíráskéntszámolja el a táÍsasága tárgyi eszkőzök t;ljes kőrcrc
vonatkozóan.
A b€fektetett péüzüg-].ieszközök mérlegbenkimutatoft éÍtékének
meghaiáÍozásakor
a bekerülési
&téketcsökkentjúka számvitelitijrvenyszeIintiéltékvesáés
összegével,
s növeljük azt a2elszámoltértékvesztés
teÍhéIe
töIténtvisszaíriíssal.
B) Á forgóeszkiizök értékelése
A Yásárolt készletekél.ékének
kimutatásaa mérlegben
beszerzési
áron történikaz
értékvesztés
fi g]eleEbevételével.

1C.
n}ilVantaftast
A vállalkozás a vásárolt készletekó] év közben menjl}.lségiéséI1ékbeni
_ beleértveaz idószak e]ejei nütóállomán}'t is
nem vezet' aZ anyagbeszerzéseket
vonatkö7ó kés7lefé'tékét
köllség]iéntgzán.clja el é.méÍ]egt.orr1uló"ar.'jár.
F]Fo el\,'
szeÍintszámítottuto]só beszerzésiáron mutaÜaki a Kft.
A záÍókészletmeghatározásánakalapja a mennyiségifelvétellelvégrehajtottLeltározás
ésa beszerzésekhez
kapcsolódó számla szerinti ár.
A Vásárolt készleteketaz egyedi értékelés
elvébó1következöen az egyszen]siteltéves
beszámo]óelkészítése
sonínegyedilegénékeljük.
A mérlegbebeállitandó értékmeghatározásáná] figye]emmel a számviteli törvóny
elóírásaira,ha a vásiíroltkészletbeszetzésiárajelentósen éstartósanmagasabb'mlnt a
mérlegkészitéskor
ismeÍ piaci értéke,akkor azt a mérlegbenténylegespiaci éftéken
mutatjukki.
Piaci éÍtékkéot
az újbeszerzésekszámla szerinti áÍakenil figyelembevételÍe'
A vásárolt készletbeszeÍzési
árát az értók\'esztósössze8ével csökkenÜűk, ha a kész]et
a Vonatkozó elóirásoknak, eredeti rendeltetésének
nem felel meg, ha megrongálódott,
ha a |elhasználása.á1ékesítése
vált'
kétségessé ha feleslegessé
vált'
jelentósen éstaltósan megha]adjaa köúyv szerinti
Amcnnyiben a készletpiaci értéke
értéket,
a külőnbözettel a korábban elszámolt énékvesztést
visszairással csökkenteni
kell.
A saját termelési kószletckként kimu|atott építóipari betejezetlen termelést a
december 31-i állapot szerint. prognosztizá]tvárható eredménnyelcsökkentett nettó
koltségvetési
értéken
szerepeItetia mérlegbena Kft'
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Az alvá]Laikozók által \égzett mun}a része a saJát közvetlen önlóltségnek, a
befeje7ett-befejetlenteljcsítménylneghatározása téte1esVizsgálattal torténik arulak
megf.elelóen'hog]/továbbszámlálott-eaz adotttétel'
A követeléseketbekerű1ési
énékenkell állomán.'ba verni.
A mérlcgbena követeléstcsak az ddós á]tale]tbgadott.
elismenösszeqben.illetve a
már elszárnolt éÍ1ékvesz!éssel
csök-kentett.\'isszaírássalno\'eltkönyv.-szcrinti értókben
]ehet kimutatni' (Hasonlóan ke]l meghatá|oZnia hjtclintézete|l.e]
a penzÜg}i
válIaIkozásokkal
szernbenfcnndllókö\'etc1ések
méÍlegéI1ékét
is.)
Pelesítettkóvetelésekközüt a biróság által az üz]eti év mérleg1brclulónopJl
rl
jogerósen megítélt
kö\eteléseketl.het kimutatni a méÍlegben'
BehaJtharallanná\ált kö\etelést oem szabad a mérlegbcnszelepeIlelni'Ha a
behajtásra |ett kisér]ct eredménÍelen' akkor azt a kóvetelést . 1egk":sóbb
. le kell írniaz üzleti évhitelezésiveszteségckónt.
mérlegkészítéskor
vásárolt értékpapírokatbeszcrzésiiklioI
A fo.gatási có1lal (ncm tartós befcktctéskén0
bekeÍiilési(beszeÍZési)
énékükön kell állrrnrányba\'emi. l]ven érrékpapirok
Iehctnek
p]' a kötvén]r.a Íészvény.
a kjncstáÍjegy,a pénztár.jeg!.
stb'
A \'isszavásáÍoltsaját üzletrészckctvissza!'ásáriási áron kell kimutatni'

qi

be'szarzésiára neÍntaÍtalmazhatjaa'lételláTbanlévö kamat
. '.-A kamatozi értékpapíÍok
osszeSet.
A forgoeszkózók között kimutatott fuékpapírokatbekeliilesi értéken
kell a mérlegbe
felvenni'figlelembe véveaz elszárnolt értékvesztést.
A Péuzeszközök fogalm.íbataltoznak: a készpérlz,az elekhonikus péÍlzgs7köz,a
csel*. továbbáa balkbetétek.
A forirtt pénzeszkóá (akÁ! a penááÍban, akríra bankszárnlárrszerePel)a méÍlegben
kön}v szerinti értéken
kell szelePeltetni.
c) Az aktívidőbeli elhatárolásokértékelése
A2 aktÍY időbeli elhatárolásokat a merlegben kö[yv szerilti éÍtéken
kell
szercpeltetni.
A követelésjelle8ütételekrevonatkozóan alkalmazzuk az értékvesztés,
illeve arrnak
üsszaínisaszabríl1ait,ha a kiilönbözet taltósnak mutatkozik es jelentós összegü.

D) A saját tóke értékelése
saját tőkekéDtcsak olyan tókercszt szabadkimutatni, amelyeta hiajdonos bocsátotta
vrállalkozás rendelkezésére,
vagy amelyet a tulajdonos az adózott eredmerryéböl
hagyotta vállalkozásnál.
A sajáttóke tételeitkönyv szerinti értékkelkell a meÍlegbenkimutatni'
E) A céltartalékok
értékelése
Az adózás el6ttieledmény
terherecéltartalékot
kell képezlliazoka a múltbeli,
illetve
a folyamatban lévö ügyletekböl, szezödésekböl szrírmazó, harmadik felekkel
szembenifizetésikötelezettsé8eke,amelyek vrárhatóanvagl bizonyosal felmerülnek'
Az elózöek szerint kepzett céltartalékotkönyv szerinti értékbetr
mutatjuk ki a
merlegben.
F) Á kötelezettségekértékelése
A kötelezettségeket bekedlési éÍtéken
kell állornIíoybavenni. A kötelezettségek
kiinyv szeriíti é.téke
a törlesztésekkelcsökkentett bekeriilésiéÍték.
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A méIl€gben a foriltra szóló kötelezettségeketnyilvántaÍtássz€rinti éÍtéken
mutatjuk
k.
A passzlv idöbeli e|baüírolások értékelése
A passzív id6beli elhrtárolásokat a m&legben könyv szeriüti éÍtékkelkell
szereoeltebi.
A kü|li'|di PéDzértékreszóló e'zk.'zök
értékelése

és kötel€zettségek mérleg fordulóuaPi

A számviteli törvény szednt a merlegben
.
-

a külÍöldi pénzé*ékeszóló eszkózöket és
a külÍöldi pénzértéke
szóló kótelezettség€ket

8z üáeti év BéÍleg fodulónapjára vonatkozó, a vríllalkozrásáltal válasáott MNB
deüzaárfolyaupa kell ertekelni' amennyribena merleg fordulónapi értéketésböl
adódó
(a
kiilönbözehek
nyilvántaÍtlis szerinti értékés a mérleg fodulónapi árfolyaÍnon
szímítottérték
kfilönbözetének) az eredmé[yres/akorolt hatásajeleÁtós.
Jel€'rtös összegü a különbözet, amelnyiben aonak énékemeghaladja ^ tÁrg!évet
megelözö évmerleg6óssz9géaek l %-át.
Ebb€[ az esetben- ffi8getleniil az eredlaéryae$takoÍolthaui&itól - az átértékelésböl
adódó kiilönbózet€t tételeseDis kóoyve].oi kell, s így az a mérlegbenis kimutatásra
kerül'
Anumyiben a jelentósÍrekminósül6 különbözet a vállalkozás szinüén ósszevontan
vesáeség, azt egyeÍúegében
a pénzí)gyimúveletek€$/éb Éfordításaiközi'tt kell
ádolyamvesáeségkéltelszámolni.
Ha a jelentósnekmioósülö külöuböz9t a vállalkozás szintjénilsszevontannyereségáá
egrenlegébena pénzügrimüveletek es/ébbevételeiközött kcu árfolyaÍmyeresé8kent
elszámolni.
céltartalékota számúteli törvény41. $ (l) bekezdésében
elóírttételekeképeza Kft.
A.ktív és passzív idöbeli elhatárolásként a számviteli törvénÉen kötel€zöen
nevesítetttételeketmutatjaki a merlegbena Ki.
2006. évbena Kft. ssÍIla kön}ryvezetés,sem a beszámoló elkésátésesorán nern tértel
a sz|funvit€li töÍveny 15. $-ban foglalt alapelvektöl. Évvégibeszirnolója leltlírral es
Ekönyvi kivonattal alátlimasztott.

2.) A MÉRLEGIIEZKAIcsoLTDi

KlEcÉszÍrÉsnx

A Hudá* i(ft. 2006. éü merlegébena tárgyéviadatoktaItalÍnilagösszehasorúíthatóka
báás éúadatokkal,mert
.
-

az alkalmazottéÍtékelési
elvek, eljárások,
az eszkózök, fonások minösítésg
a több helyen szerepeltethetöadatokszámbavételének
helye

nemváltozott az évfolyamán a bázis évimáleg elkészítese
során követett módszerhez
üszonyítv4 így taÍtalDilag azonos adatokat tollalÍÍLaz
a merleg mindkétidőszakála
vonatkozóan.

A valós vagyoEi,péEziis/íésjiivedelmi hel}zetalakulásának értékelése
A Kff. valós varyoÍli' pénzügyi ésj6vedelmi helyzeténekértékeleséhez
üzsgálni
sziikségesaz eszközök es foíások állományát, összetételét.
Áz EszKÖzoK
-Mérleg
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A táblázatokadataibólmegállapítható,hogy:
az eszközök és1blTásokállománya 6 33ó e Ft-tal csökkent,
7o,:0..
az e.zközal'omjny ]0.70o.r lárcyi
etzl'özökben.
|orgóeszközökbentestesülmeg 200ó' l2'j 1-én,
a fonások állomány,ában5.l,óyo-osa saját töke részescdóse;
a forgóeszközök állománya ('l9 573 eFD megha]adjaa kötelezcttségek
összegét(27 825 eFt).

A vjlós vagyoni, pénzüg1'i és jö\'edelmi
mutatószámok:
i\Íegne\
eZés

1. T

eszkózök aIán
özök aránva
TökeeI]átottsás
'].okellátottsági
mutató -.1, ForÍásoka.án

Likvidiths
ó,

Bevételarán\'osiövcdclüieZösé
EsZkdzarün\'osrÜvcdelmezösé
Va q\'ooaÍánvos iör edr'lmezö

hel}zet alakulását

tűkrözö

adatokoÁ-ban
lnder
2 0 0 5 . 1 2 . 3 12. 0 0 6 . 1 2 . 3 1 .
a bázis|roz

23.5
76.5

.lS.II

l9.+,5

106.1
|19-9
6.'7

20.1

5+.ó
225.1

31,4
173,2

33,I
103,5
I D.5
'7
6.1

0.6

100.5

pénzüg}iésjö\edclnri he]]zet alaku]ásáttükrözö mutatószámok bázishoz
A \'ag-v'oni,
\'iszol.lyjlotrváltoZásá|óíókc]Ve nregál]aPítható,
hogy
csökkent a !árgyi eszközök ésnótt a f.orgóeszkőzök részesedése;
,]u\.ulta tökeelláto|rság.nőtt a sxját tóke összes tbrráson beliili részésedése,
s aZ önfinanszirozás méÍtékét
tiikrözö tókeelli|tottságimutató értékeieIzi.

l0
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hog]. a keszletek és a befektetett eszköziik telj€s egeszét saját t6ke
finaisziÍozzai
kedvezö változás a kötelezettségeksaját tökéhez viszonltott hányadrínak
csöktenése:
jelző likviditlisi mutató 178,2%-os&tékekifejezi, hogy
a Íizetökepességet
jelentósen meghaladja a
az egy évenbelül péÍ|zzé
tehető eszközök éftéke
Íizetési
kötelezettségek
összegét2006.december3l.én
a fajlagos jövedelmezóségi mutatók &ékei a Kft tevéken}ségének
tükiiák.
eredrnenyességét

A Hudák Közrnú KÍt. 2006. évi vagyoni, pénzfigyi és jóvedelmi helyzetéröl
megá[aPítható'hory a2 stabil. A 9 évesműködés sorIánjeleutös felhalmozás töltént és
osztaléktrzetesre
is sol keÍíilt.Adó.' járulék. és egyébbefizetesi kötelezettségéÍrek
maladéktalanul
elegettett az évfolyamán a Kft.
Néhály kiegészít6
i.Eformációa Kít. 2006.évimérlegéhez:
A társ/i eszközök foékétnöveló f€lújiíás nernvolt 2006-ball'
A Kfr-trél 2006. évben nem kefült sor tá€yi eszköz értékcsökkenésileínísáÍIak
megváltoztatásáÍa.
A vahkozlisnak közvetlenül a kómyezet védelmétszolgríló táryyi eszközei
nincsenek.
je11egéb61
adódóan keletkezik veszélyeshulladék,amit szabályszerden
A tevékeíység
kezel a kijelölt t.árolóhelyretörtén6szállítássala Kft.
A vállalkozásnak kömyezetvédelmi galanciális kötelezettségesem az elózö, sem a
tá.ryévbenneÍnvolt.
okozott kömyezeti kál' illewe kömyezetvéd€lmi kótelezettség,amely a méÍlegben
nemjeledk meg, oincs.
céltartalékkepzésére
az alábbijogcímen
keriiltso!:
GaÍanciáis kótelezettségeke
Altív időbeli elhátárolásként ke.ült beállításraa mérlegben
Kamatbevételpénzintézettöl
Munkaügyi táÍnogatás
Eevébszolgátatás

Osszesen:

569 e Ft

2 eFt
34€Ft
12 e Ft
48eFt

idóbelielhatárolásnem1ettelszárnolva.
PasszíY
A Hudá&Kft..nél lekötött tartalék nincs nyilvántartva.
5 évnél hosszabb futamidejú kötelezettség nincs a merlegben kimutatott
kötelezettsésekközött.
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a visszafizetendó összeg nagyobb a
Nem fo.dul elö olyan kötelezettségsem, amel},nél
kaoottőssZegiél.

3.)AzERED}IÉNYKINIUTATÁsIIozK{PcsoLóDóKIEcÉsZiTtsEK

Az értékelésielvek. eljárások, minősitési kitériumok azonossága alapján az
eredménykimutatáskét idószakának adatai ősszehasonlíthatóak,azok tartalmilag
azonosak.
Az eredménykimutatásadataiból megállapítható,hogy a Kft. a 2006. évet12 ,|72 e Ft
adózás elótti nyeíeséggelzáIta, melyböl az üzemi (üzleti) tevékenységeredménye
12 279 e FÍ nyereség,ezt módosída a pértzügl múveletek494 e Ft-os nyeresége,
valamint a rendkiviili eredmény1 e Ft összegü vesztesége.
Társasági éskülön adó fizetésikötelezettsé8l 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,finanszírozásicéltszolgál.
A Kft. tevékenysége
végzettsorán kizárólag belföldi értékesítést

A liő|lség.Lré5zletezé.e
Löltségnemeks7ennl:

l\Íegnelezés

Anvasköltsée
Igénybevett
szo1qáltatás
Egyébszolg3ltatisérteke
Eladottáruk beszerzésl
énéke
KözvetitettsZoIqc]tatás
köLtsege

I. Ar\\'-A,GJELL. R{FORD.
BéÍkö]tség
személ\iieliesuesYéb
költsés
Bériárulékok
II. SZENl. JELL. R{FORD:

I|l.ERTÉKCSoKK.LEiRÁs
KOLl'SECEN OSSZESEN

2005.év t\Iegosz|ás200ó.év I\IegoszIás
oÁ
eFt
vr
cFt
)9 159
t'7.1 3 9 9 2 8
1 70 9 6
6 3 . 7 1 1 52 5 3
61.4
615
|
1.0
1'7i8
1.0
t 200
0,7
80
0,1
0
0.0
0.0
119700
87,8 157039
87.8
t1107
1 05 6 1
961
0.6
2 794
'ó
4 314
2.5
4 463
1 63 8 8
9.6
17 82.3
10,0
4 358
3 995
170116
1 0 0 , 0 178 857
100.0

Rendkivüli be'ét€ l kéntnem keíü]tösszcg elszámo]ásla'
Rendkívüli ráfordítás l e Ft adott támogatás'

TATT IcEGÉszÍTÉsEK

..A'HrldákKft. 2006'évisa{mvitelitörvénysz€rinti adózásetötti eredmé,\ye|2 772 eFt
iai$eség volt. A társasági rdóalap megbatározásához figyel€'nbe veeÍld6D!ódosító
tély€z6k a k6vetkazök voltak:
e Ft-ban
Adóalapot
csökkentö
!é4yez6k

Ádór|apot
növel6

Megnevezés

eredmény
$4ámvitelitörvényszerintiadózráselőtti
= Az adótörv€'ry szelint fig].elemb9 vett
értékcsök*eoési
leírás összege és az eszközök
kiv€zetésekora száÍtrított
nyilvántaltásiérték
=Iparüzési
adó

12772

4 965

| 021

= TovábbfoglalkoztatottEunkanélküli járulékai

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

5 472

= Adott táoogatás,juttatás
= Bírság más AIt. szerintijoeköve&ezmenyek
= céltaItalékot
növelö összeg
Adóalap

I
I

23
5 49't

Módosítótételek
összesen:

1 18 8 6

Adó

ó 383

l 602
0
| 602

Adókedveanény
Fizetendó adó
A uá.saságotl71 e Ft kíilónadó fizetésikötelezettségterheli.

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

Fizikai foelalkozá$iak
SzelleÍnífoelalkozásúak
AllonánvoÍI kívüliek
Osszesen

AtL strtisztikel áll.
létsám (fó)

Bérkóltség szeméM
jeltegoés/éb
(EF0
Idliz€tések (éFt)

6 4'15

1l , l

4 076

402
2 280

l0 561

2'194

l0

r12

" lol
Az iigwezető Íesz6e a vállalkozás 992 e Ft dí kifizetéséteszközölte.
A Hud.ík Közmü Kft. eg].szefüsítettévesbeszáÍlolóját Hudák Ferenc üg,v€zetö
(Békescsaba'
Szabó Dezsö u. 5ó) köteles aláími
A kiegeszítómellékletösszeállít|ásánaszempont vol! hogy u' o|ym információk*al
egesátse ki a merleg ésaz eredménykimutatás
adatait, hogy ezáltal minél teljesebb
körüetr legyenmegismeüetó a Hudák KözÍlri Építóipad,KereskedelrniésSzolgáltató
K.ft.gazdálkodása,valós vasroni, pénzügyihelyzete.

Békescsaba,
2007.04.25.
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E|Éeezlcfra EUDiI{ KdZ}!U ÉPíliipan, Keresketlelni éss|o!7drhkj KÍt. (Íovábbiakban; -a Társaság,' ne|lékelr
élesbcszli'Íolójónak
a kónyali^gál!úl'Mell egyszerúsiten
évesbcszimo|óa 2006 dec.mbe.
200ó éviegyszerúsiteti
]l.i todulónapaelkészítet
mél|egbó| heIybenZ eszkiJ?ókésíoíőok egrzó végó$zegcó2'56.l E F! á rérleg
széíintieEdmény
999 E Fl n}.€ E ség..az € z .n idópontavégzódóéltevoíatkozóeledménykimutatásbó|
ésa számvireli
clemeilésaz eg}ébmasye'ó mee]eeyzésckct
lartalmuó ki.gészjlőmeLlÉk|ctbóláI
PolilikameghaÉlozó
Az e8yszeÍúsitett
évesbeszánolTnaka számviEli tórvénybcn
tbglaltakés a lvlagyaro6záeon
ell.o-ladÓtálalános
ésvalós bcmulatís!az 0gy'ezetés
szinvite|ie|v.k szerinttríénó elkészírés€
t.e|e|óssége.
Ez a fe|c|ósé8magábe
i.ogl.|ae a](ircsalásbó|'akáJ hibábó|e!edó' lénveges
hib]'sáuÍí'oL1ólmentesév.sbeszjmo|óelkészitése
éslalós
bemulatiisa
szempon!ábó|rel.vónsbelsó ellenózéski.|!kitísár.belczetéséq
fennlmiisáLmeg|elc|ószánvite|'politika
közön é$zcrú
színvit.li becs|éseket,
ki!íasaásátésá]ka]mzísár'valaminte adottliörülmén-v.\
é'es beszjmoló!ó|emén)tzése
A kTnlvi^gaó lelelóség€ az eg}szerúsiten
a .lvégz.rtköntavi^.PóIatalapjá'' A
vi.gá|t e$szeÚsitett évesbcszdno|ó a soron köv€ t kezö évestag8yúlésen
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ee}szerúsibn
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TeIjességi
nyilatkozat

Üg/félneve:HUDÁK KÖZNIÚ Kft.
Címe:5600Békéscsaba,
Szabó Dczsóutca56.

A tiirsaságüg}.vezetése
felelős azén,hogy az évesbeszlimoló a 2000.éviC' Számviteli
tö11'énynek
megfelelően nyilviíntafionadatokból keftilt összeállitásra, továbbá a kön}"velésért
az évespénzügyibeszzímolónak,a Sziímviteli!örvémyel ésa tényekkelvaló megfeIeléséért,
valamintazért,hogy az évesbeszámoló megbízhatóképetad a cégnettó eszközeiről, valamint
pénzügyihelyzetéIőlhű ésvalós képetmutat.
KÜelentjük'hogy a könyl.vizsgálathoz szolgáltatottadatok' infomációk legjobb tudásunk
szerint:
. a ténylegeshe1yzetmegállapitásáhozszükségesbizonylatokat' adatokat'információkat
teljeskörtíentaltalmazza' és
. a vonatkozó magyal j ogszabályi előíIásokszerint kerü]tek összeállitásra' valós
taÍalornmal.
Kijelentjtiktovábbá,hogy nincseneka könwelésben szÍrÍeltligyletek ésszerződések,
nem titkolhrnke] ésnem maaipuláltunk adatokat,információkat.
Kijelentjilk,hogy nem történt szfudékosmulasztása cégvezetés,
illetve azon do]gozók
részéÍóI
akik meghat&ozó szerepettöltenek be az üg)"viteli'5ziíÍnviteli
folyamatok
rendszerében.
A hatóságok részérőlnem történtjelzésa pénziigyijelentések
hiányosságaira,nem egyezőségére
vonatkozóan.Nincs olyan terviink, vagy szrindékunk,
amelyetnem hoztrrnka könwvizsgáIat fudomásáÍa,amely lényegesenbefolylísolllá
eszközeink ésforrásaink besorolását,vagy könyv szerinti értékét.
A mér]egfordulónapja utáni időszakbannem történtolyan esemény'amely a pénzüg)'i
k]mutalásoktekintetébenkiigazítástigényelne'
Nem tönént olyan törvényszegésvagy szabálysértés,
melynek hatása a módosított2000'
C' szí1viteli törvény előírásaivalösszhangbankészültpénzügyij elentésekben
mutatkoáatna.
KÜeleltjtik, ho$' a könyvvizsgálat befejezéséig
nincs ffiggőben,vagy folyamatbanlevő,
vagy ]ezáI1,ismeíttévált per, vagy jelentós összegii káItérítési
igény'

Békéscsaba.
1007'ápriJis25'
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Hudák Köznű

Epítóipari, Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.
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Egyszerűsítettévesbeszámoló |'Al' eredménykimutatása
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Á Kft. bemutatfua
A Hudák KözÍlü ÉpítóipaÍi,KeieskedelEi ésszolgáltalo K.ft. 1997. december3.rán
al8kult l.000 eFtje$zett tókével.
2000. évben2.000 eFt tökeemelés valósult meg, Íre|y á|ta| a jegyzett tóke összege
3.000e Ft-Ia eÍnelkedett.
íúajdo!.íbanvao.
A vállalkozás magánszemélyek
köre a közmú és mélyaítöipaÍi tevékenység.
A KÍt. 6 tevékenységi
Múködese a
benúrázásiigerryektöl fiiggöen kiterjed Békésmegye €gész teÍületere'megrendelöi
átalábatra helyíönkormályzatok.
A Kff" 10 teljes gazdaságiévettud maga mögótt. Ezen idöszak alatt a piaci helyzetTől
el'nondható,hogy egyrenagyobba konkurencia, élcsedíka verserry.
A szerzödé.sesállomáoy ésa piaci infomációk alapjáD azonbanmeglillaPítható,hogy
a folyamatosmulkaellátottság biztosított2008. évIeis.
A számviteli politika Í6vonásai
A Kff. tevékenységéhez
kapcsolódó számüteli, elsz|ámolási feladatokat megbízás
alapjána SANSZ Gazdasági ésKereskedelrni 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 szolgáltatásitevékenység
folytatásrlrajogosítóigazolv^í\yszárna:129596.
A számvitelól szóló 1991. éü xVÜ. törveny alapján kidolgozÁsrakerült a társaság
számviteü politik{ja (a kapcsolódó szabályzatokkal eg^]tt)'ami 200l. január 1-jétöl,
az újVámviteli törveoy hatrílybalepésenek
napjától ervenyétveszti.
A 2001.janufu l. napjátólhatályosszlmviteli politika kialakításának
alapjaa 2000.
évic. tőrvénya számvitelröl.
E sziimviteli politikában keÍiiltek rögzítésrc a száÍ[viteli törvény elöíÍísainak
gyakorlati végrehajtásátbiztosító módszerek és eljárási szabrályok úgy, hogy a
vállalkoztíssajátosságainakleginkább megfeleló számviteli rendszerfun}cionáljon.
Ígybiaosítható, hogy az egyszerúsített
évesbeszámoló a társaságvas.oui, pénzügyi
és jövedelmi hel}zeteröl valóságos es negbí?ható tisszképet, információt
tartalrnazzoD.
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kapcsolódó szabál}zatokbanfoglalt
A számviteli politikában és a mellékletként
választott eljárási szabályok,módszerek megváltoztatásá.acsak indokolt esetben
(tórvén,luódosíiás,vatsy Ir g.lzdáikodási körüiményckbcnbekövetkező tenyeges
módosítások
változásesetén)
kerül so.. Az esetleges
e szabál}zatmellékletét
képezík'
- a SANSZ Kft.
és betanatásáért
A számviteli politikábanfoglaitak betc.tásáért
mellett- az üg}'vezetöt.elelós.
szakmaiirán}mutatása
A HudrikKft' a törvénl elóírásokalapjánkettós könF.vitelt vezet'
lévó eszközökröl és azok
Így a vállalkozás fulajdonátképezö. illetve kezelésében
készit.
fonásainakállományáróla valóságnakmegfelelöenfolyamatosn}ílvántartást
Az üzleli évmegegyezika naptárié!'ve]'
vagyoni,pénzügyiésjövedelmi hel)zetéÍólaz üzleti év
A társaságmt]ködéséról,
kön}.veineklezárásátkövetóen beszámolótköteles készíteni.
éYesbeszámolótkészit.
A számviteLitörvény9$ (2) alapjrina Kft. eg1szerűsített
a számvitelitörvénybeümeghatározott
szerkezeto
A mérlegésaz eredménykimutatás
éstasolá5ú.
az ,,A', vá|tozatszerinti formában,a
évesbeszámoló mérlegét
Az egyszerűsített
az ''A'' változatbankésziti el a
összköltség-eljárássalkésáló eredménykimutatást
vállalkozás'
A számviteLitörvény előírásaszerint a Kft'.nél kötelezö a könywizsgálat'
Az üzleti évröl december31-i fordulónappalkészítendóbeszámolót a táIgyévetkövető
évfebruár l5.i állapot szerint készítiel a Kf1'
eIedményének
megállapításaaz üzleti évbenelszámolt
Az üzemi (üzleti) tevékenység
értékesítés
nettó áÍbevételének'az egyéb bevéte1eknek,az eszközök között
értékének,
valamint a naptári évben elszámolt
állományba vett saját teljesítmén-vek
jellegü
anyagjellegü láfordítások,személli
ráforditások, értékcsökkenési
leírás és az
egyéb ráforditások együttes összegének különbózeteként (összköltség.eljárássa1)
töÍténikA számviteli törvény kimondja, hogy az eszkőzöket és kötelezettségeket a
során egyedilegkell értékelni.
kön}.Wezetésésa beszámoló elkészítése

eIvekkfilön szabál}zatban
A vállalkozásnáialkalmazottértékelési
kerültekrögzítésre'
leirás. az é ékvesztések
ésvisszaírásokelszámolása
Itt találhatóaz éÍtékcsökkenési
választottmódjánakleirásaisÍó szabílvai.egvébelszámolások
Áz Eszközök ésa Források értékelésének
Az eszkozokénékeIése
:oránelkalmazott
. ,'tartós.,
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: az 1 éventul ható, il]etve érvényesülötendencia
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:amortizá]ódó eszközők
esetén az é1,es terv szerinti
éÍté;..sJkkcl'ósi
i"ilás Ü"szegéri"kj0 '..át, egyÚb eszközökréi
a bekerülésiérték10 %-ilr elérö éÍték;
a krilíiildi pénzértékre
szóló eszkózők és kötelezettségek mérleg fordulónapi
értékelésébó1
adódó külőnbözet akkor. lra énékemeglraladja a
tárgyóvet megeIöZó évnéÍlegföösszegének l %-át.

A) .4 beíektetetteszktjzök értéke|ése
Az inrmateriális javrk bekerülésiéÍtékél
az elszámolt értékcsóklrenéssel
csökkentett'
a visszaírássaI
nó\,elt nettó ér|éken
mutatjukki a mérlegben'
A teÍvszerinti értékcsökkenés
elszámolása a hasznos é1ettaftem
figyelembe vételévcl
tönénik, a várható maradványórtékkelcsökkentett bekcrü]ésiéÍtókalapján lineáris
módszcrÍel
- a 1'a.s-,voni
é.ték]jogok esetón hónapra meghatálozottabszolútösszegben'
mí-e
. a szellonli ten.riékekcvonatkozóan Ieí1ásikulcs alkalmazásával.
éveúént
egyszerie1számo1ással.
Az értékcsókkenési
ieírás e]számoLásánakkezdö iclópontja vas)-oni énékújogok
esetóbena véte]naptltri hónapjc, míg a szel1emi tennókeke \'onatkozóana bcszerzés
napja.
A hasznosélettartam!égénvárhatóan rea]izálható marad\.ányérték
ezen immate.iális
esetében
vá]lalkozásunknál
nem
énelmezhetö'
ígv
azzal
nenr
számolunk.
Javak
Tenen 1.elüliéftékcsökkenés
elszámolásaÍ.}
ak!.or kerűl sor. ha a vagyoni óftéküjog a
szeízödés módosulása miatt koÍlátozottan vas],' eg-váltalánnem é énveslthetö, e
szellenli termék esetében pedig akkor. ha rendeltetésénekmegté1elöen ncm
használhakj'
Á ]00 eFt eg}edi bekerülési é.tók aLattivagyoni órtékűjogok és szellemi te.Ínékek
beszevési, elöállitási költségét llasználatbevételkoregv ósszegben éíékcsökkenési
leirásként
számoljukel'
A táIg}'i cszközöl(et a mér1egbennettó énéken(a bekeÍülésiértékés az elszfunolt
éÍtékcsökkenés
és a visszairás kiilöoböZeteként), a bcruházásokatbckeÍülésiértéken.
(lndokolt csetben a teíen iélüli énékcsökkenéssel csökkeolett éÍtéken)a
bcrulrázásoka adott eLólegeket a le\'onható ibrgalmi adólll csökken|ett
átutalt
összegbcn ke1lszerepeItetni'
A ten szerinti értékcsöklienéscIszárnoli'rsaa hasznos é1ettartam
tigyelen1bevétcléve]
törlénik. a várható maradl'ányénékke1
csökkentett bekeÍülesiértékalapján lineáris
módsZerre]'leiliísi kulcsok szerint,hirVonkéntielszámolással.
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A táÍgyi eszközök átékcsökkenési leírása elszámoirísrínakkezdó idópontja
napja.
használatbavétel
A hasz1os élettaíam végénvárhatóal realizá|ható maradványértékjelentös, ha
összegeelériaz adotteszköz tervszeriítiértékcsökkenése
évesösszegének50 %.át.
elszámolásáÍaakkor keriil sor' ha
Terven felüli értékcsökkeÍlés
.
-

a táÍglyieszközök (a beruhrázásokkivételével)kön}.r' szerinti értéketartósan
ésjelentósenmagasabb,mint azok mérlegkészítéskori
piaci éíéke,
a táIg/i eszköz oeruházások is) éÍtéke
taÍtósanlecsökken, mert a vállalkozás
tevékelységéÍrek
viíltozása miatt feleslegessévá|t, vagy megrongáódott'
megsemmisült,lririnyzik ésezéítÍendeltetésszerten
nem használható.

A terven felüli értékcsiikkentést
olyan méÍtékig
kell elvégezni,hogy a tÍrÍE/ieszki5za
mérlegbenhasználhatóságának megfelelö mérlegkészítéskor
ismert piaci értéken
szeÍepeUen.
A taÍgyi eszközök esetében_ amelyeknél terven felüli értékcsökkenéskerült
_ a teryenfelüli értékcsökkenést
elsziíÍnolásla
vissza kell ími amennyiben
.

jelentösen alacsonyabb ezel eszkóz
az adott eszköz könyv szerintiértéke
piaci értékénél
és
az alacsoíyabb értéken való &tékelés okai részbeD vagj. teljesen
megszüntek.

A megbíáató ésvalós összkép érdekében
a üsszaírás az adott eszköz piaci átékéig,
de legfeljebb a tlárgyi eszköz tery sze.inti értékcsökkenésfigf/elembe vételével
megállapított
nettó&ékéiglehetséges.
A üsszaírás iisszegenem lehet több, mint a korábbanteryen felüli éItékcsökkenésként
elszámoltösszeg.
A szrímvitelitórvény80. $ (2) bekezdésealapján a 100 eFt egyedi beszerzési,
eiöállíttisi&tékalattitárgyi eszközök kóltségét
a használatbavételkoleg]összegben
értékcsökkenésileíráskéntszrámolja el a táÍsaság a táÍgf.i eszközök teljes körére
vonatkozóan.
A befektetett péúiig/i eszkiizök mérlegbenkimutatott értékenek
meghatáIozásakor
a bekeriilési&téketcsökkentjiik a számviteli törvény szeriíti éttékvesztés
összegévei,
s niivel,jiik azt az elszámolt éÍtékvesztés
terhéretórténtüsszaíÍással'
B) Á forgóeszközök értékelése
A vásárolt készletek értékének
kimutatása a méÍlegbenbeszerzésiároo tö.ténik az
&tékvesztés
fi svelembevételével'
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A vállalkozás a vásárolt készletekról évközben mennyisé'siéséÍtékbeni
neln vezet, az anyagbeszelzéseket beleértveaz tdószak elejei nftóállomán},t i5 |tto elv
ióiLségkéntszámoija ei. .r nrcrieg fordrriónapjáravonatkozó kesziel énékét
szerint számítottutolsó beszeÍzésiáÍonmutatjaki a Kli.
A zárókészletmeghatározásánakalapja a mennlségi felvétellelVégehajtottleltározás
kapcsolódó számla szerinti ár.
ésa beszerzésekhez

az egyediénékelés
elvébólkövetkezóen az egyszerusített
eves
A vásáÍo]tkészleteket
soránegyedilegénékeljük'
beszámolóeikészítése
A mérlegbebeáuítandó értékmeghatározásánál figyelemmel a számviteli töryény
eióírásaila' ha a vá5árolt készletbeszeúésiáÍajeientösen éstaÍósan magasabb,mint a
ismeít Piaci értéke,akkor azt a mérlegbenténylegespiaci értéken
méÍlegkészítéskor
mutatjukki.
az újbeszerzésekszámla szerinti ára keriil figyelembevételre.
Piaci értékként
ősszegévelcsökkentjük, ha a készlet
A vásárolt készletbeszerzésiáÍátaz éítékvesztés
nem felel meg' ha megrongálódott'
a vonatkozó elöírásoknak, eredeti rendeltetésének
kétségessé
vált, ha feleslegesséváltha a felhasználása,értékesítése
Amennlben a készletpiaci értékejeientósen éstartósanmeghaladjaa kön}^/ szenntl
visszaírássaLcsökkcnteni
á1éket, a különbözettel a koíábban elszámoLtéftékvesztést
ke1l.
A saját termelésü készletekként kimutatott építóipari befejezetlen tel-melésta
december jl.i állapot szerint, prognosztizált váÍható eredménnye]csökkentett nettó
költségvetésiértéken
szerepeltetia mérlegbena KftAz alvállalkozók áital végzett munka.észe a saját közvetlen önköltsé8nek' a
befejezett.befejet1enteljesítménymeghatározása téte]esvizsgálattal töfténik annak
megfele1óen,hogy továbbszám1ázott.eaz adotttétel.
A kóvetelóseket bekenilési értéken
kell állománvba veoni'
A mérlegbena követelést csak az adós által elfogadott' elismert összegben, i]]etve a
csökkentett, Visszaírássalnovelt kön},v sze.inti értékben
Ínárelszámolt éúékvesztéssel
lehet kimutatni. (Hasonlóan kell meghatározni a hitelintézetekkeI'a pénzügy
vállalkozásoklial szemben fennálió kóvetelésekméIleséÍtékét
is.)
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Peresített követelések közül a biróság á1tal az ijzleÍi év mérlegfordulónap]arg
jogeÍósenmegítéltköveteléseket lehet kimutatni a mé.legben'
Behajthatatlanná vált követeLést nem szabad a mér1egbenszeíepeltetni' Ha a
belrajtásra tett kíséÍIet eÍedménÍelen, akkor azt a követe]ést . legkésóbb
'e.z eqeg<kent
Ie ke] írniaz üzletleV hitel<',esi
rrerLegkészítiskoc
vásáÍo]tértékpapírokatbeszerzésükkor
A forgatási célla1(nem tartós betéktetésként)
(beszerzési)
kell
állományba
verrnj.Ilyen éftékpapírok
éÍ!ékűkön
lehetnek
bekerülési
pl' a kötvény, a Íészvény,
a kincstárjegy' a pénztádegystb.
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visszavásárlá5iá.on kell kimutatni'
A visszavásárolt saját üzletÍészeket
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beszetzésiára nem tartalmazhatjaa vételárbanlévö kamat
A kamatozó értékpapírok
összegét'
bekeÍülésiértéken
A forgóeszközök között kimutatottéItékpapíÍokat
kell a mérlegbe
felvenni, figyelembevéveaz elsziímoltértékvesztést.
A Pélzeszközök fogalmába taíoznak: a készpéttz,az elekkonikus pénzeszköz, a
csekk' továbbá a bankbetétek'
A foIint pénzeszközt (ak|íra pénáfuban' akár a bankszámlán szelepel) a mérlegben
köí}^r'szeriíti éÍtéken
kell szeÍepeltetni'
C) Az aktívidóbeli € l határolások értékelése
Az aktív idöbeu

elhatárolásokat a merlegben kön}.r' szerinti éÍtékenkell

A követelésjellegutételeke voíatkozóan alkalmazzr-rkaz éÍtékvesztés,
illetve annak
visszaíIásaszabál}ait,ha a kiilönbözet tafiósnak mutatkozik ésjelentös összego.

D) A saját töke értékelés€
saját tökeként csak olyan t6keíésászabadkimutatni,amelyeta tulajdonosbocsátotta
vállalkozás rendelkezésere,vagy amelyet a tulajdonos M ad,őzotÍeredményéböl
hagyotta vállalkozásnál.
A saját töke tételeitkön}.v szeÍintiéÍtékkel
kell a mérlegbenkimutatni.
E) A céltartalékok
értékelése
céltartllékot
Az adózás elötti eredmény
teÍhéÍe
keli képezniazoka a múltbeli,illetve
a folyamatbaa lévö ügyietekböl' szerzödésekböl származó, harmadik felekkel
szembenifizetésikötelezettségekre,amelyekvfuhatóanvagy bizonyosanfelmedlnek'
Az elözóek szerint kepzett céltaíalékotkön]v szerinti étékben mutatjuk ki a
mérlegbenF) A kötelezettségek
értékelése
A kötelezettségeket bekerülési éÍtékenkell álományba veffli. A kötelezettségek
kön}.v szerinti éítékea tijrlesztésekke]csökkentett bekerülési érték.

-d

\,1,
nllvántartás szelinti é.téken
A mérlegbena tbÍintraszóló kötelezettségeket
mutatjuk
kl.

G) A PassziY időbeli elhatárolások értékelése
A passzív idóbeli
szeÍepeltetni'

elhatárolásokat a mérlegben kón}.v szerinti értékkelkell

A külföldi pénzértékle szóló
értékelése

eszkiizök

ós kötelezettség€ k

mérleg fordulónaPi

A számviteli törvény szerint a mérlegben
.

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

az :jz|eti é| mérleg fordulónapjríravonatkozó, a vá]]alkozás által választott MNB
devizaárfolyamon ke1l értékeini,amennfben a mér1egfordulónapi éI1ékelésböl
adódó
különbözetnek (a nyiivántartás sze.inti éftékés a mérleg fordulónapi árfoiyamon
számítottéÍték
kiilönbözetének) az eredmén}Te
syakorolt hatásajelentös'
Jelentós összegú a kiilönbözet, amennfben annak értékemeghaladja a tárgyévet
megelözö évmérlegÍöösszegének l %-át.
Ebben az esetben_ fiiggetlenül az eredmény.egyakorolt hatásától az átértékelésból
adódó különbózetet tételesenis kön},velni kell, s így az a mérlegbenis kimutatásra
kerü]'
Amennyiben a jelentósnek minösüló külónbözet a Vál1alkozás szintjénösszevontan
veszteség' azt egyenlegébena pénzügyi műveletek egyéb ráforditásai között kel]
árfolyamveszteségként
elszámo]nj'
Ha ajelentósnek minósűlő kiilönbözet a Vállalkozás szintjénösszevontan nycleség,ezt
egyenlegébena pénzügyimúveletekegyébbevótclei között kell árfolyamn1'ereségkéot
elszámolni'
4l. s (I) bekezdésében
céltartalékot a számviteli tijra.ény
elöírt tételekeképeza Kft'
Aktiv ós passzí} idóbeli elhatáIolásként a számviteli törvény'ben kötelez6en
ncvesítetttételeketmutatjaki a mérlegbena Kft'
2007. évbena Kft' sem a kön}Fezetés, sem a beszámoló elkészítése
során nem térteI
a számviteli töÍvény15. s.ban 1bglaltcl0pe]rektö| Ev vegi beszámo|ó;ele|Ianalés
iökönwi kiVonattala1átámasztott'
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2.) A NrÉRLEGHEZKAPcsoLiDó

KIEGÉszÍTÉsEK

a tár8yéviadatok tartalmilagösszehasor íthatóka
A Hudák Kft' 2007' évi mérlegéberr
évi
adatokl(al,
men
bázis
-

elvek. eljárások,
az alkalmazottéÍtékelési
az eszközök, fon.ásokminösitése,
adatok számbavételének
helye
a több helyen szeÍepeltethető

soriin követett módszerhez
nem változott az évfolyamán a bázis évimérlegelkészítése
azonos
adatokat
ta.talmaz
a
mérleg
mindkét idöszakára
viszonftva, így taÍtalmilag
vonatkozóan.

A Yalós Yag}.oni,pénzügyiésjövedelmi hel!'zeta|akuIásánakértékelóse
vizsgálni
A Kft. valós vagyoni' pénzügl ésjövedelmi hel}zeténekértékeléséhez
szükséges
az eszkózök ésforrásokállományát,összetételét.
Az EsZKtzÓK

állományánakésbelsö arányainakváitozása

NIérleg
i\Iegnevezés
sor
A.t.
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A táb]ázatokadataiból megáilapítható,hogy:

--

-L

.
-

,

-

az eszkózijk ésfonások állománya l0 996 e Ft-tal csökkent'
.7
az
eszközállomriny 24,3!".a tfu$a
eszkózökben'
5,2yo-a
forgóeszközókbentestesülmeg 2007.12'31-én;
a folTások állományában ó6.7%-os a saját tőke részesedése;
a forgóeszköz<ik állománya (j8 776 eFt) meghaladjaa kötelezettségek
összegét(l6 805 eFt).
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7. Eszközarányos iövede]mezö
iövedelmezöse
A vagyoni' pérrzügyiésjövedelmi helyzet a]akulá5áttüközö
viszonyítottváltozását él1ékcLve
megállapitható' hogy
-

16,61

)4 q

81,4

mutatószámok báztsnoz

nött a táÍgyieszkózök éscsöklent a |orgóeszközók részesedése;
jalult a tökeellátottság,nött a saját löke összes ibnáson belüli részésedése,
s az önfinanszirozás méÍtékét
tijkrözö tókeellátottságimutató énéke.Je]zi.
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hogy a készletek és a befektetett eszközök teljes egészétsaját töke
flnanszírozza;
i<edvvzöváitozás a iötelczriisétsek slLjártökehez vrszonfiort hanyaoán,ak
csökkenése;
a fizetóképességet
.jelzö likviditási mutató 230,7%-oséÍékekifejezi, hogy
az egy éyenbelül pénzzétehetö eszkőzök éÍékejelentósen meghaladja a
fizetésikötelezettségekösszegét2007. december3l.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 évesmr]ködés sori{njelentós felhalmozás történt
ésosztalékfizetésre
is sor került' Adó.' járulék. és egyébbefizetésikötelezettségének
maradéktalanul
elegettettaz évfolyamán a Kft'

Nóhány kiegészítöinformáció a Kft. 2007. évi mérlegéhez:
A tjrgyi eszközök értékét
növeló felújításnem volt 2007-ben'

megvá1toztatásáIa'
A vállalkozásnak közvetlenúl a kömyezet védelmét szolgáló tárg}.i eszközei
mncsenek.
jellegéböl adódóan keletkezik veszélyeshulladék'amit szabályszeruen
A tevékenység
kezel a kijelölt tárolóhel}.retörténö szállítássala Kft'
A vállalkozásnak kömyezetvédelmi garanciális kötelezettségesem 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

357eFt

-A.Iitívidóbeli elhatároláskéntkerült beállitásla a mérlegben
l.

"-.tl..vÁrÁl

I eFt
12eFt
1 3e F t

^én?inrÁ'PtrA]

Ewébszolcáltatás
Osszesen:
P:rsszívidöb€ l i elhatárolásnemlettelszámolvaA Hudák Kft''nél lekiitött tartalék nincs nyilvánlart!a'
5 évnél hosszabb futamidejú kótelezettség nincs
kötelezettségekközött-

a

mérlegben kimutatott

Nem fordul elö olyan kötelezettségsem' amehTléla visszafizetendó összeg nagyobb a
kapott összegnél.
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e|vel'. eljáTasok.minösítéslkiteriumok azonosságaalapján az
o, énékelési
két idószakámk adatai ősszehasonlíthatóak.
azok ta alÍnilag
eredménykimutatás
azonosak.
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^z eredménykimutatásadataiból megállapítható,hogy a Kft. a 200,1. élet 3 570 e Ft
eredménye
adózás elöttl n}ereséggelzáÍta'melyböl az üzemi (üzleti) tevékenység
7 976 e Ft nyeÍeség'ezt módosítja a pénziigl mfiveletek 599 e Ft-os nyeresége,
Va]amint
5 e Ft összegúVesztesége'
c rendkírii]ieredmény
1 334 e Ft.
TáÍsasági
éskii|ön adó ilzelésiköIe|e1eLlség
7
000
e
Ft
osztalékként
kerúl kifizetésre,s 236 e Ft mérle8
Az adózott eredmenyböl
kimutatva felhaimozási, finanszírozásicéltszolgál.
szerintieredmén}ként

végettsoránkizárólag belfiildiértékesitést
A Kft' tevékenysége

költségnemek
szerint:
A kóltségekÍészletezése
200ó.év }legoszlás 2007.év Megoszlás
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"/.
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39 9?8
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AnVasköltsés
1 1 52 5 3
61.4
46 908
Igénybevett
szolgá]tatás
E Evébszolsáltatás ertéke
I'778
1.0
1812
30
0,1
Eladott áruk beszerzésiéItéke
3 ó09
kőltsése
0
0,0
U
Kőzvetitettszo1gá1tatás
R4.FORD.
157
039
87,8
89
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81,2
I. ANYAGJELL.
r 05 6 1
5 . 9 1 04 5 8
BéÍköltsés
9.5
jellegü
egyébkö1tség
2'791
1,6
I 01',1
1,0
személyi
.1,9
4 463
Bériáru|ékok
5 4I'7
17 823
1 0 . 0 1 69 2 2
t5,4
II. SZETI. JELL. R{FORD:
2,2
III.ERTEKCSOKK. LEIRdS
3 995
3 714
178857
1 0 0 , 0 109825
100,0
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Rcndkívüli bevételként
nem került összeg elszámolásra
Rcndkívüli ráfordítás5 e Ft adotttámogatás'
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4.) TÁJÉKoZTATó IcEGÉszÍTÉsEK

A Hud.ákKft. 2007. éúszámüteli törvény szerinti adózráselőtti eredméÍrye
8 570 eFt
nyereségvolt' A társasági adóal8p meghatliÍozásrához
figyelembe veendö módosító
tétryezóka követkgzök voltak:

Meg!evezés

számúteli törvényszerinti adózáselötti eredméDy
= Az
adótóryény szerint firyelembe vett
értékcsökkenésileíriís összege és az eszközök
kivszetésekora száÍnított
nYilvántaltási érték

e Ft-ban
Adóalapot
Adóalapot
növeló
csökke!tó
tényez6k
8 570
3 t04

= IpaÍozési
adó

910

= Céltartalék
feloldtis

211

= A számviteli törvéÍly alapján elszámolt
értékcsökkenési
leíflís,illetve a nllvántaÍtásból való
kivezetéskorÉfordításként
elszámolt összes

3',714

=Adotttámosatás.iuttatás

5

= BíÍsás.Úás ArL szeriDtiioskövetkezúények
= Behajüatadannak
nemminösüló leírt.köv'
Módosító tételekősszesen:

I

2
3 722

I 067
991
0
991

Adóalap

Társasási adó
Adókedvezmény
Fizetendö tá$asági adó

4 225

A társaságot
343 e Ft kiilönadó fizetésikötelezettség
terheli.
A Hudlák Kft. 2006. éviteljesítnényét
az alábbi é|ómunka.ráfordítással valósította
m€ s :
AtlománycsoPort

Fizikai foslalkozásúak
Szellemifoelalkozásúak
Allománvon kivüliek
Osszesen

Atl. statisztikai íIL
létszÁm(fö)

1,0
2,1

9.1

Bérkóttség szeBéM jeuegúegyéb
(eIt)
(eFt)
kifizetések

6 852
3 3't9
22'1

l0 458

Az i{yvezető ÍészéÍe
aváI|a|kozás22'1eFt díjkifizetéséteszkózölte.

510
350
t8'1
I 047

4t-\
A Hudák Közrnt
Kft. egyszeÍosített
évesbeszámolóját Hudlík Fercnc ilg,wezetö
(Békésosaba,
Rákóczi-útca] 1/l.)köielec 31áími'
A kiegészítömelléklet összeállításánál szempontvolt, hog'yaz olFn info.mációkkal
egészítse
ki a mérlegésaz eredménykimutatiás
adatait,hog.yezáltal minél teljesebb
körüen legyeÍmegismerhetö a HBdák Közmü Epítöipali, Kereskedelmiésszolglíltató
Kft. gazdáikodása,valós Vagyoni' pénzügyihelyzete.

Békéscsaba'
2008'03.31.
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Függet|en Kónywizsgálói

AEUD4R rlzMÚ

Jelentés

ÉpitőiPdrl,Knike.le!,fri ésszo\lú|ta'|óI{É.Tulajdonosainak|

E|\Ég'acna HaDk KozMÚ ÉPhőipüí, K.Bk.&!ni
& sursó&dó {a. (továbbiakban: ..a Társaság' nel|ékeh
2007'évi.gysz.Íúsltett
évesbc'zámolójának a kónywizsgálatáq anely egyszcrúsitcnévcsbeszámoló a 2007' dcc.mbd
3l.i |o.dulónepraclkészílettmérlcgböl - melyben a2 cszktztk ésfomisok cgyczó végös,zege 5l'5ó8 E rl a mérleg
vonatko,ó crcdménykimutatjsM|ésa sámviteli
szerin'icrcdmény23ó E Ft nyer€ség.' az czcn idóponiE végzódóévÍÉ
po|itika ncghát&oá e|emeitésaz.gyéb máeyeázj Ín.8j.g}zés.kcttaía]mazóki.gésdtó mellékl.tbóláll.
Az .g/sacÉ's|!cBévcs beszimo|ónák 3 szímvit.li töÍvényb.n íogJ.ltak és ! Ma$|ámlszágoí c|fogldott á|taláÍos
eánütcli c|vck 3zcrilt tóltfuó .lkédté. és Yalós bcmúltása 3z .lg.v.z.t4r fc|c|össégc.Ez a fc|c|ósségmagában
fog|aljaaz ardÍcsa|ásból' akár hibáóól crcdó' lény€gcs hibÁ' ólll!á'sokól m.nt.s évcsb€g]ámo|ó clkésátésc.s tdlis
bfrutalása 3zcmpo jáöól rcl.váns b.|só ellenóuái kalák1tá54 bcv.zct.ís4 fcnnt!íásál megfel.ló száhvit.li po|itika
kjválasztásátésalkalna2ásá! va]amintaz adot!köÍülményckktzöt! ésszeús2álnvileli bccslés.ke!.
A ktnywizs8áló fc|clöisé8c u egys2erúsÍeBév.s bclzátnoló vélemén}czésc
az .lvégzcn könyvyi2sgálat alapjón' A
vnscált .gj/sz.rüsl|.n éves bcszá.noló a soíoí ktvc*czó évcs |aggúléscntóíténójóváha$/ás cé|jábó|készúlr
AhMyibcn a tlgs/úlésenhozott döntés€k haÍá$al |csal.k az clkészúhegysz.rüsftcn év.s beszátno|óí4akor új
kóqwnsgjjói jclcnrcs k':''át|. ezcnjé|cnlis bevofoísíva|A TáÍsasár2006' évic$/sz!rúsí.n évcsbcsámolój4 a BÉKÉs.AuDn KR ncvébcnKóí5dl Fe.encíékÖnywizsgátó
viz,gálta,melyct hitclesítóámdékkd |álott e|.
A kónywizsgálatota magyü Ncn'cti Ktn}ÍviAgála1i standÜdok ésa konywizsgá|aua vonarkozó- Ma8yarcEá8on
. ürvényekéseg-véb
jogszabályok aleji'n hajtottámvég!..A íelti€k mcgkövctéIik'ho8y m.gf.|cljck bizonyos
éÚénycs
.tik'j kóvctclménycknelqvalamint hogy a kónywiz,gá]at Ervczése és clvé8zéscÉvén el.g.ndó és meefeleló
biaíitékot sz.l.zz.k arrc|' hos/ a2cgyszcrűsfuenév.sb.számoló nm tarta|mlzlényc86 hibás á|ítások!t'
Á2 e|végz.nkón'1vizsgilal magábanfoghlta o|yan e|járásokv.ercl'aiósá! alnelyck cé|jakónywiz'8á'li bizonyítékot
g...ali az cgysz.rúsftéÍ
évesbcszámolóbao szcrcpló osszcgclaol ésközítet.|.kó|. A kiYól$ztott .|járások bc|.éÍtve
az e5/szerüs|tctléves b€számoló alíí csalásból' a}áÍ tévcdésckbólwdó, lénycg€s hibás állltálai kockiizatának
felÚé.és.it'á kön}avizs8á]ó megitélésétól
fiigg'ek' Áz .gyszc.ú5lt.ttévesbeszánolóhoz kapcsolÓdóana ktnywiAgá]ó
kockázÁtfclmérésénck
nem célja ho$/ a vall.]kozás bclsö cll.nó|zésénekhatékonyságá'avonatkozóán 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' valamintaz egyszcíúsltcltév.sb€szÁmoló b.mulalálálak &ték.l3!r Mcg$/ózódéséÍ\hog/ a megsz€EÚ
kóflywizsgllad bizonyÍték
el€g€ndó ésme8ftl.ló alapotí}','jta kónywizscáói áíadék(vélemény)
m.8adá'ához

zíndé|ívé|.m.ny
A kón}avizsgálat
sorá'a HUDfu( KTZMÚ ÉpftóiPari.
KeÉsk€delniésszol8áltá|ó
Kfr' 2007.évies/sz.rijsitett
évs

bszámolójá! annakrészeitéstétel.i! azok kön}aelési ésbizonylati alátán.sáásí a2 éívén}tsn€mzeti ktnywiAaílad
íandedokba' fogla]taksz..int fe|ülvizsgáltM' é5m.k a]apján.lcgeldó ésncgfclcló bianyosá8ot szcícztcn üól
hoey @.8yszcÍüsít.n év6 bes?ámolót a sa'mviteli tóPényb.n fo8l.]Lakésa 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 ésszolgáltáró Kfo 2007' d.c.mbcr ]l.én femá|ló va$/oni, Éndcyi €sjóved€|mi hc|yzetéíöl
m.gbíáató ésv'lós kéPetad.

B.kés.gb4 2008' ápíilis 07'

Ritőtli Feftncné
Bé*&.Audil KÍ.
Nt.sí:002045.

,!fi.<c.t

,,,

beh 8r zelt kó ny 9v izsg dl ó
hgs.lg.sL:002816.

ll4-\á
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Te|jességinyi|atkozat

DeYo! IIUDÁK KözDű KÍt.
5600Békéscsaba.Szlbó D. u. 56.

táIsaságüg}.vezetése
felelős azért,hogy az évesbeszámoló 8 2000.évic. szánviteli
Eegfelelöen nÉvíntaltottadatokbólkerült ósszeállitásr4 továbbá a könyvelésért
óvespénálgyibeszímolónalqa száEiüteli törvémyel ésa tényekkelvaló megfelelésééí,
azért'hogy az évesbeszámoló megbízbatóképetad a cégtrettó eszközeiÍől, valaEint

i h€lrzetéról hü ésvalós képetmutá.

hogy a kónywizsgrílathozszol8dtatottadatok,info!Ínációklegjobb fudásuDk

-

a téoylegeshelyzet megállapítÁs.ához
szü'kséges
bizonylatoka| adatokaqinforEációkat
teÜeskfuúen
tartakltazza,és
. a volatkozó magyarjogszlbályi elóírásoksze!ürtkerÍiltekösszeállíLisr4 valós
tartalommal.
KijeleatjÍlktovábbá' hogy nincseneka könyvelésbenszínleltügyletek ésszerződések,
rcm titkolnrnkel ésnem Eaíipulálhrík adatokat,iDformációkat.
KijelentjÍit hogy nen töÍténtszáldékosmulasztása cegvezetés,
illctve azon dolgozók
r&zérólakik megbatlirozószerepettöltenek be az ügyviteli-sz|ámvitelifolyamatok
radszcrébenA hatóságok !é5zérőlnee tölt€nljelzés a penziig5rijelentések
biányosaágair4uem eglezóségérevonatkozóan.Nincs olya! terviiDlqvagy szándékudq
amelyetnemhozturrka kóDywizsgálat tudomrísára,
amely lényegesenbefolyrásolná
eszközoilk ésfoEásaiDk besorolását,Yagyköo}.v szerinti é!tékét.
A nérlegfordulónapjautáli idöszskbán nemtörténtolyán esemény,amely a peazügl
kiEutatásoktekintetébe!kiigazít]istigényelne'
NoE tórténtolyan törvényszegésvagy szabálysértés,
melynekhatrásaa Bódosított 20oo.
c. sáEüteli törvény elóÍnísaivalössáangban késziiltpenátgyi jelentés€kbelr
mutatkoáafoa.
Kijeleltjük, hogy a köoywizsglílat bef€jezéséignilcs fiiggóben' vagy folyamatbaDlevó,
vagJ.lezát, ísmerfté
vált per, vagyjeleDtősösszegúkríÍtérítési
igény.

Békéscsaba,
2008.április07'

EuDÁEETaÍÚET.

5600B.t6caü6.$aü DÚaóU.56'

42-7
Adószáe:
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E gyszeríisített
évesbeszámo|ó''A'' eredménykimutatása
(összköltségeljárással)

Beszámo|ási
idószak: 2008január0 l . 2003'december
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KIEGÉszÍTó }IELLÉKLET

2008.év

Békéscsaba'
2009.03.31'

tAo

ÁLTALÁ.\-osKIEGÉszÍTÉsEK

A (Ít. bemutltása
A Ht.dákKözmii Epíl5ip3n.Kele'\cLieiniié. szc|g.i1tJit'KiÍ' 1997' decemb(fj-.ul
alakult1.000eF.je-c}"zeü
rókével.
2000'évben]'00Ú eFl lőkeelrelésvalósr t meg.mely által a jeg}zen tőke összese
3.000e Ft"r'aemelkeden.
van.
A vállaltriozás
magárlszemél}ek
fulajdonában
köIe a közmű ésmél1.építőlpai
\ÍÍiködésea
A Kft. fó tevéken;-ségi
revékenlség.
berúázrisiigén1ektőlliiggően kiteÚed BékésmegyeegéózterúletéÍe.
meglgndelői
általábona h.lYi ÖÍüiomán'vzetok.
A Kfi' i 1 teljesgazdaságiévettud magamögön' Ezen idószakala.t a piaci helyzetról
elúoldható.hogy eg}Tenagyobba koúurencia.élesedik
a velseBy'
A szerzódéses
állomány ésa piaci infonációk alapjánazonbanmegállapítható.
lrog.v
a fol!'alqatosEur]kaellátotiság biztosíton2009' é!'reí5.
A számviteli politik.| fő .t'onásrri
.4.Klt. teféken}'ségéhez
kapcsc.rlódószámviteli.elszámolási ÍlladarL]kxt
Begbízás
alapjána sA\sz GttzdasáeiésKeIeskec1ellni
szolgalmtóKli' végzi.
A sANsZ K11'üg}nezetője( BielíkAl]na.195].06'30..
au.Molnár '\una' Békéscsaba
Balassa u. j' sz. clotii lakos ) reodelkezikrnérlegképes
köíyvelői képesítéssei.
A
j ogosíróigazolván.v
kön}nviteli szolgáll$tásjtevékerl)-ség
fo1}1atósáÍa
száma:!29596.
A 2001' jB'nuár1. lapjálól halál}osszámvitelipoiitika kialal.ításíílak
aiapjaa 2000'
éviC. 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(rki:gy. hlrg}. a
vállaikozássejár..ssísainak
legidiáL1b
l!]eqt!!elószán:virel!rendszertiu].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
tafialmazzonÁ száj!\ itel: polirikábaB és a n]eliéklelkéBtkapcsolódó sz$ályzatokban foglalt
vá1aszton 9ljáÍási szabál1.ok. tnódszelek megválrL)ztatás!íra
csak indelkolt esetben
ltöí.éry-ErócLrsÍtás.!ag.". a gazdálkodási körlilrnéu1.ekbenbeköveúezó lés!'eges
váitozás esetéD)kefill so|. A2 esetlegesmódosításoke szabál].zatrueliékletét
képezit.

4b3
l' szán\iieli po1itiiáb6n fogla]iai: betartásáénés betanarásíél:_ a sA\sz
lzukn1aiiránvnluta|áscm.Ller!- cz ügiTeze!.i i.eleliís'

Kli'

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!.Lkn.iegiiie]óenÍ.olylr']latos
n).i!\'ántanast
készi|'
.{z üzleti éímegegl.ezika naptári éllel.
A !áNa5ág mil\ödéséÍól.vagj'ol,ri.pénzüg;i és jövedeini hehzelérii] oz iiz]eli e'''
köni\einek lrztuását ktj! e$e[ beszljio]Lit l'ijr.ies készíreíi.
.{ száfivi!el; rŐn.énl 9s (]) alapján a Kft' eg)"szel.íj|!itett
ét.esbeszámolóí kés21!'
.\ mé|1eg
ésaz eled!ié[!liimtfaiás a szárirrit1i tönén} bei1$eql]diirozoÍ szellieze
éstagolású'
.{z eg}.szenlsi|eitéves beszámoió mérlegétirz ..A.. Változai szerintj ti.r:lábarr. a
össz"\iil6ég.eljárás5alkésziiló ere,jtién)rkimutlrrást
az ..A.. Vál.oz3tb.,Dkésziii e1 a
válla]kozás'
A száln\'ileljt(in én}.el(ííÍá.s
a szei] t i! Ktl..aél kötelező a köu!Y'izsgálát.
-4.zűzleti évrőlcecember31.i tbr.dulonappalkészítendóbesziinrollita tí!3]'évet
\tive.ő
évfebruár 15.i áilapot szeíinrkészi!Íe1l Kli'
.1'ziizemi (iizleli) revéken1ség
erec1nrérryéneli
rnegállapÍtásaiiz iizleti évbeúe1szá4o1Í
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.rFtíIié\'benelszámoir
an!agjeilesílÉt.criiiás.lk. szeméi1.ijeliegri rárbriiítások.é ékc5iikkeüésj
l.ilás é5cz
egléb rátorclitri.<oli
eg]iiites össze,:ének [ii]önbözerekéff (összköltség-eljólásssl)
iiir.éxik.
.\ szám\'iieli rönén'Y ki!,]ondi^.hog} .1z eizköz(5keI és kiiteiezeEséEeker
íl
i:önlwizetés ésa L,eszáinlrlóelliészi!ése
sL]iri.n
eeyedi1eskell éné|eiru.
á vóllaikczásni.l l.lkalm.rzt.ltiénékelési
eLvek kúiii!r5zabál-'"zalt'a.liefllirek .ögzí!é5l:'
IE talá]ha!ó az éfiékcsöldienésjleiÍás. az énéli\'esztéseli
és visszniásLrli eiszáirolá5a
váhsztott nr,.iúiáuak
leiúsl is.

.{z Eszkózök ésa Folllisok éítóke1é5éuek
fó szabrilyai' egyébelszánrolások
'1Z.szkijzii(jnékei.5.jo|ár alk..lD)azoil
nriniiJírési
kategóriáii:
-.'!ar!is'.
'.ie]enliis..

: az i é\.en:-tji
iiii|ú.ill.ivc éNér]1,es.i]lő
|endencii'
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!tékl0 .],,o.á!
ciéIó ér!ék:a kij]tiildi Dérizé1.téi(Ie

ltgt
5zLiió e5zk.\Z(skés kiile]ezeri:ésekné.l:g iciJLlIlll'l:Fi
énél(eléséból
a(iódó 1ij:i1ön|.iizet
aiiiot.. bs énéltelrleghiladja a
tái!.néle!n]c.!eióz.lé.'l1réLi.Jtiii]:{zegÉnek] 9i,.á|
A) A befekretetle!2kö7öli ériékelése
Áz immaleriális javali beke ilési éIlékéi
az elsz.irnL'té ékcsökkelésselcscjkkentetr.
a vissz3j!áss6lnö\.elr neuó énékenmttatjLrkki a mérlegben'
A terv szetinti é ékcsöktr.enés
elszámQlásoa hasz]os é1eütrÍüT1
i.lg,elembe véte]éVel
röÍénik. a várhaió tnaradván}-értékj(e]
csökkeffe bekeflllési értékrrlapján lineáris
módszelrel
. a vagyoni éftékiljogokeseté[hónapra nreg}rarározonabszlrlútösszegben.
míg
- r szelietli retmékekrevonirtk.rzóanleírásikulcs aikilmazásával.
éve]ü.rl eg}szeri e]száulo1á5sa1'
.{z érrékcsökkenésileír.áselszrimoiásírral.kezdii id.jpontja !3gtoni é éLr:ijogok
esetében
a \'éte]rraptátihónurpja.míg a szelien'iit.'nxéii.kre vonaikozóa! a be5z.ü.5
napja.

A hasz!..sé]enan4r:r
végén
válbaróm lealizálhatómaradván)'éIrék
ezeuinrmateriális
esetében
vólialkozásunknái
nern
ét.re1meáer..i.
ig.l-.
azzal
ueur
sziimolun.l..
.javak
Teíe! feliili é[ékcsökkenés
elszámciásáraakkorkefül sor.ha a vag)oni értékt1jog
a
szerzódésmóéosulásat!il].ltkoriátozL,\Íen
vacv eg}'általánne4] éíényesíIhelö.
a
szelieni teÍmékesetébenledig akko|' ba rendelletésének
megtélelóennenr
használiütó '
A 100 eFt eg1'ecibekenilésiéfiékaiattivagJoniéÍtéktl.iogok
éssz.lleEi temékek
Lreszerzési.
előílIitási költségéihllsznál4!b!.,'jlelkor
egt'.isszegbenédékcs(ikke11ési
ieírásként
száno!iuk el.
A tí}g].i eszközöket a nétleglrennenó érlékeula bekeni]ésiénékés az eiszrimtrlt
énékcs.ii*eiésés a visszaiás ktiliilbőzeleké[t). a berLúlázásokBr
belieltiiésiénel.en.
iii,:d!\koi! esitben a leí,el! t;lijli éÍékcsiikkelrésselcsökkenteí éf!éken) a
be[üázósok.a e!i!.JÍellilegekel il le!.on}ütó ii.rlgah!]i r'lóV!r.1csökkentet - árutalr
alsszegter'rkell szelepeititni.
.{ ten, szeúnti értékcsökkenés
eLszán..lásaa basznos éiettafien ig1'elembevételével
röÜéllik. a váfhlrló üliradványéItékkelcs.ili\euterrbekertllésiérrékalapján lineáris
nrór.1szenel.
leirási k''LlcsokszeiiDr.havL'likénlieiszílno1ássai'
.\ !ál-s:'i ejzk.izii( érIékcsölikelési]eírá:iL elszáni.'.lásának Kezdő iijőponija a
ilLrszirii1:tblLlétel lilpjl.
A laszrl.ls glerlaÍ..n] vÉgill \.ád*l.ian lea]izáil]aló a..era..iválr)
:nék jelentós. lra
összege eLériez adotteszköz IeN szerii1iié||ékcjljii](eL..és..
é'es össze!é|'ek jU üó.át.

Terveniiliili éltékcsöklienéselszámolásáia akkor keliil sor. ha
-

a rjjg}i e5zJ.özök Íil belLlházáso|Llrére]érelr
kön\"r ,7elinli inéLetrnc:un
ésjelcn:is<t..
mr-l.'.lbL'.
ln]|I'lzJi rtrér'eekészitj>i..r.
prr:ie'réke.
a tó.g-!.i..sáiiz (ber.házásokis) erÍeke
Bnósan iecsöi||e{-nierta r ái1aikozás
váirtrzásamiatt t!]eslesessér,ált. r.aw meerongálódott.
tcvékel1-ségélek
h!i'1)zil é5eze.Iienleheré5jzirLlen
ne-!j(mmi5i'd!.
nelnhx5znili]:]rj'

A terventllüli énékcsökkentést
oi,u''an
ménékig
kell elvégezni.
hogya !áJg}ieszli!5za
mérlegben
használhatóságiínak
BegÍ.elelónrérlegkészítésktrr
isneÍ piaci énéken
szerepelien.
A táJg}i eszközök
esetébell _ amelyek!él teÍv.et! t.eliili énékcsöktenés kerüh
elszámolásra_ a ter.!'enfeltlii értékcsökkenést
vissza kel] ími aurennviben

jelenrősenalacsonyabbezeu eszköz
az adott eszköz köí}1 sze.inti értéke
piaci énékénél
és
az alacson1'abbértékeBvaló énékelésokai rjszben \.agt. Eljesen
messzúntek.
A megbíáaróésvalLisössz.(épérdekébeD
a lisszaíIásaz adoll es*öz piaci énékéig.
de legÍil.iebba táIg}.i eszkőz te$. sze|jnti éItékcsókketié!
t]g!.elembevételével
megállapíIou
lehetséges.
DetróéÍéhéig
.{ !isszaífásösszege nem lehet r!\bb.mi!I! a korábbar]len,en t.eliiliénékcsöld(etréskéor
eiszánloltösszeq.

A számviteli tön.ény 80' .{ (]l bekezdésealapján a iÜ0 eFt eg;*edibeszerzési.
elóállításiérték
alalti lárg'".ieszközijk köilségéta használalbavérelkoregJ.összegben
énékcscjkkenési
leíráskéntszánrolja el a tdrsasága !ár.a']'.i
észkózök teljes köIéle
ronadiozóan.
pénzüg)i eszközök Eiérlegben
A be'ektétett
kimwatonénékéÍrek
Íügghatározásako!
a bek.rjlésié[éke!csökkeD.:j'ük
a szá viteli tör! é]1)'
szelintiéftékveszrés
ósszegé\'ei'
s nö!.1jtik azt az elszdr'i]trlt
visszairással.
értékl.eszréS
tilhérerÖíéo1
B) A íolgóeszközök értékelése
A YásáIolt készletekénékélekkiuutatásaa mérle!:ben
beszerzési
áron történikaz
é!eléve1'
érék\'eszijs
t.igtelembe\
A \'áll?.!kozás
a \ásárolt készlelekrőlévkőzbennrenrryiségi
ésénékbed
nyilvántanást
_
l'leü vezet.oz .!1'vagbeszeEéseketbeleérneaz időszak elejei n)itóállou1ánytis költségké[t
1brdulónapjfua
vona*ozó késztet
számoljt el. A mér1eg
értékét
FlFo elv
szelintszánítottutolsó beszezé5ifuollu]lltaljaki a Kft'
.4.zá(ókészletmegharározásálrak
alapjaa mel!'r'liségi
ftl\éIeilelvégrehajtott
leltározás
ésa beszerzésekhez
kapcsoló.:iószánrlaJzedntiár.

43G
'{ \ajJIolI kés7IeieLer
áZ ei)edi eréi'el.relre5dl kö\'eÍliez'.el)
áz egYszet1i'iIe!l
e\'ei
ltszárrrtllóeliiészítése
so|in eg}eüilegér|e1icjiilk
.{ métiegbe beállítandó élrékm.gi,latároziisánriltig."'e1emmei. szílnviteli lönény
előirásaila. ba a !ásároit kész1elbeszePésiá|ajeieDtósen éslanósan magasa'ob.minr a
D:é:l.gkészítésk!'|
isnrert piaci éúéke'akko| azi a nrét.iegben
tényIegespiaci érréken
inrrrrjrL\ki.
Piaci értékkélt
v ÍribeszeÉések
sziinla sz.Íj!1!ríIa kelti] t]s}elembevételr'e.
.l. \ ísá'olt készle!beszepésiárát lz énék\'esz.tés
ősszesé\.eiL5ökkendiik. ha a készlet
\
.t üiurkozli előÍrásc}'ürk.ereceti re:ceiierésélekDe tllel lIleg. ba megr.crgálódott.
ha a ti1használá5...é ék.sités.kétségesjé
i.íir. ha itleslegessérálI.
ÁuienilJ-ibeira ké5zletpiaci éÍék.jelentósen ésranósarrmegheladj3a kön}./ szenntl
é éke!.a küjoi]bözeEel o koúbban elszómolr é:.tékveszrésr
\isszAí!ássillcsőkkente i
keli.
A saját termelésű kész|etek}énrkinrulatoit épíiőipari befejezetleu tennelést a
december 31-i íllnpot szednt. pr.lgnoszrizíltvárhalo eledlnéI]li}.el
csökkeDteÍtnenLi
kiiltsé.w,etési
énékenszerepelteria mérlegben;rKft'
Az alválleikozók á]ta] végzet| nrunka része a saját közvetleir önkőlrségnek. a
betuezeri.betejet1enteljesílo]én}n]egharírozásaréleles vizsgli]arla! tijl!énik ar]r]ik
negtilelóelr. h..91.t,..r'ábbsziil1llázon-e
!.z ad!-]tt
iéiel'
.\ köv€ t e]éseketbeke|iilési
éI|ék.D
kei! állonián\.ba
1enni'
.4.üériegbel1i] kiivelelési csak az odós ó.1talell.ogadcln.elis er! osszegbe[' illelve a
nár elszálrolr énékresztéssel
csök'lieffen. \isszairással nö!eh könyl szerinti énékben
lclr<t kimrtr"tlli. {Hl50i'.(i3lrk:]| .rr<:hrrjrrzlr] hiI"'lillI./elekLe]'l pérzü':y:
vá.]lrikozásoL\lrlszenben ié iállri kii\ etelésekn'}éIlegértékél
is. )
PeresíIertkó'eteléseL( kiiziii a L11fóságáital az tizleti év méIlegíoÍL1ulóEpjáig
jogeÍősin mesíréitköveteiéseketlehetkimtlratnia 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
. le keil Í.niaz tizleij é1'l]ilelezési
Eéflegkészítésk!.!.
veszteségeként'
{ i]|!:!|jli ]é]l.:i,ne|rli;rri'...
i.<;;i.:<:<;liiltil
\ásáI.liIértél(prpí|.o|ia|
Lreszelzéstikkrrl
I]eiie|':ilési
eíeliii]ii]t..teil ril.;.tac'''bll renri. Il1:n énékpapír.rk
1beszei]zési]
lelretnek
pl' a köNénJ-.a É5zíer1}.c kilos|áijer\. : pé|rziá'.g] s!b'
A vjsszn\'ásíroiis!iÍiiiizl.ujsz9kel !isjz..\'.lsár.li'isi
árt.rnkell kinutanri'
.-\ liilila|ozó értélipapűokbeszerzésjára neu tul.talniaziraija.3.;éreLárbal
lévLik3ürat
ijsszegél.
.\ i)rsóeszjiiiziii( liijzön ]dl]iulatonénélipíjriloke]
bekerüiésiénékellkell a mériegbe
iilveruri. iig1'elenbe vé\eez e]számoliériék.".esztés!'
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A pénzeszliözök Íbgaimábatanoznak:a készpénz.
az elektronjliuspénzesz1.öz.
a
ciekk.tovlibbáa bal1}(betétek'
.{ tirrinlpénzeszköa Íeká.ra péMiáÍbAn.
akár a bankszámlánszerepel)a mériegben
kön}.\szeÍiniiénékeE
kel! s7erepel!e!d'
c) .{z aktívidóbeli elhatárolásokértékelése
Az aktíl időbeli elb'ráIolásokÍil a lnél.legbell kön}.v sze l]li él.téLer]kell
szeÍepelletnl'
A köl'etelésjellegiltéleieke vonirkozóan all€ ] mazzlk az énék\esztés.
illewe anrrali
r.isszairásaszobái1:ait.ha a kiilönbözei tanóJlal. nrutatkozikésjcient.ísisszegű.

D) ..\sajáÍtők€ érÍékelése
sajÁttőkeliéotcsakol'\,anililierésztszabi1d
kimurami.ame11.er
a rltiajdonosbocsátona
vállalkozás reni;lelkezéséIe.
1ag}. anrel!.eta tu]ajdonosaz adózon eledmén}.ébői
hagyo$a vállalkozásnál.
A sajátróke lételeitkön}a szelintiér.ékkel
kell a mérlegbet1kimmatni'
E) .{ céltartllékokéltékelése
Az adózáselőrxieledmé!]t'
ter1]éIe
célttrtnlékot
ke1]képeaú.lzoküa múllrbeli.
ille$,e
a folyamntbau1é1.óiigyietekb(i].szeEodésekból szánnazó. hamadik tilekkel
szeEbenii.lzetési
liöteLezettségelÚe.
amelyekvárhatóanvag1bizi'rnyosa!
ii1DeRi]1el..
.\z elózóek szerin! képz.it cékartalékt]!
köry1 szednti értékben
mutaÜuk ki a
rEéllegben.
F) A kötélezettségek
értékelése
.{ kötelezettségeker bele ilési éltékeiikell állci!ányb.l Veru]i.A kÖtelezeüségek
liin:"1 sze]inii jiléke d.ii!.i.szlésekkelcsiJkkeniili t'ekeniljsi éné*'.
.\ mé|legben! il1|inrla szliii !:öielezettségeker
t}ii\ É.!rr..fi:is
sz.Iillli énéjienll,l|ItJÜ'.k
!.:l.

G) .l. passzívidőbeli elh:rtárolásokértékelése
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.\ passzi} időbeli elhatárolásokat a mérlegbenkö$n
szirepellatlii.

szerinii éltékj(elkell

A külíöldi pénzértékre
5zó|ó eszközök és köretezetl\égek
mér|eglortlulónapi
éItékelése
.4.száaviteli rö.!.ényszerinta méf]egben
-

a ktilfbidipéüzéíéke
szó1óeszközöket és
a kültöldi pénzénéke
szóló kölelezettségeket

a2 tizIeti é1.rnérleg
lbrdLrl.irrapjára
vonatkozó.a vál]Lilkozrisáltal !'ÁlasztotlNI\iB
.levizaádb1)-amo[
k9Llénékelni.
anenn}ibena.mérlegtbrdülcinapi
értékelésb,'il
adódó
ktilönbözetÍ]eli{a uJ'iivántanásszerinri énékés a médegibIdr ónapi árfolyamon
szálűtottér!ék
különbözetéLrek)
az eleiinrén].re
gyal(ololthaíásajelen!ős.
.reler'tósö55zegű i kül.inbÓzet.a!!.myiben a.nak éÍréke
meghaladjaa úIg}évet
n]egelözóe\ mérlegt.óösszegéttek
l 9o-át'
- ttggetlentllaz eled&rényre
Ebbenaz esetberr
g}.akorolt
hadsától 'az átéItékelésből
adódó külö bözere! tételesen
is kön}aelDi kell. s ig} az a méIlegben
is kimu@tlísra
. kefül.
.dnern]'ibena jelentősnekmilősülő különbözet a vállal]iozásszindénösszevoEtan
veszIeség.
azt egye egébeDa pénziig"".i
mÍíveletek
eg)'ébráÍbldítás&i
közőtt kell
ártblyarnveszteségként
elszámolni.
Ha ajeleDlósnekmin(isülőkttlönbözet a vállalkozásszintjénósszgvontan
azt
n!-eleség.
egyenlegében
a pénzücvimiiveletekegyébbevételei
kÓzótt kell ár1blyamnyereségként
elszámolni.
céItartalékot
41. .s(1) bekezdésében
a szán\.i!e]itöIl,éú.""
elóÍlttételekNképeza Kti.
.{ktí\. és p2rsszÍYidőbeli elha,tároláské[r a száu]\.ireli lőr,'érlybell köle]ezoeu
nevesítelttételeke|mutatjaki a nrér.legbel
a Ktt'

]0|t8'évben!. Kli' sen a kön}nezetés.seÍna beszámolóelkészítése
sorfu nemtértel
a szálrviteli tör.'én]-i'5. !.ban Íbgla1t
allpell'ekicl' Ér r,eei beszámoló.jc
lelúIlal és
tökö F-i kivu.lattal alátiínasziort.
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2.) Á }IÉRLEGHEz
KAPCsoLóDó KIEGÉszÍTÉsEK

Á Hitr1ák
Kft' ]l)l)8.é\inréÍiegébe]r
a lliisij\1id:1ro]it3rriiL1lilrg
.1sszehasol]lír1miót::
]iLio]'meit
bázjséi'jir.],:Lio

.

az alk*Imazoir
érrékelési
ehek. eljrirások.
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A Kji \:!.)i !3s\(rni oeIr7i.L!r\
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romlo!! 3 !ókée]lálortság.
csökkent a s..jir róke L\sszesfon.ásoube1iili
!észésedése.
az ö[fina1Nzirozásllénékéttl"itr.özólőkegllároltsácinutaró
jelzi.hoc} 'r ké\7letek
érréke
é5a betlkteleÍeszkiizi)lite|jesegészér
sajál
röke 1.inanszilozza:
l.'ór!a kötelezetÍségek
sa.r:ár
tőkéhez1iszon}-iton
háni.ada:
jelző
a Í.izetőképességet llkvic{itásimutaró: i.l.7o,i'.osénéke
kife1'ezi.
hogy_
sz e.v1.éven
jelcntósenmeglÉ]adja
belül pénzzé
r-.hctőeszközók éItéke
a
tjzeiésikötelezenségek
összegét]008' december31.én
a fajlagos jövedel.íezöségi mutatók éfiékeia 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 évesllr':lködéssorán'ielentös tilhalmozástörté[t
ésosztalékt.izetésre
is sol kerü]t.Adó.. jírulék.éseg}ébbetjzetesikőlelezetlsé.1]é4ek
maradéktalanlLi
eiegelretta2é\Íbly4m!ílr
4 Ka.
Néhányliiegészítő
inlbrmáció a Ktt. 2008.évimérlegéhezl
A tá'Ej eszközÖkéItékét
nÖvelóiilÍiításllem volt 2008-ban.
A Kft.nél ]008. évbennern került sol rá.T!:vieszköz éíékcsökkenési
leínísárra}i
E]egváltoztatáJíIa'
A válialkozásrrakközvetlenül a köm!.ezet véc1elnétszolgriló tárg)i eszkőzei
runcsellek.
jellegébőladódóa:rkeietkezikveszél;-es
.{ tevékenység
hlllladék.amit szabál}-szeluen
kezela kije1t\1!
tilolóhel}.Ietönénó szállÍlással
a Kti.
A vállalkozÁsnakköm)"ezetvécie]nri
gard[ciáliski]re]ezettsége
sem az elózó. sem a
tárg]-évben
nemVoli'
okozott körn'l.ezerikáI. iliene körl}-ezeFédell körelezettség.
anrel-'a mérlevben
nemjelenlkmeg.nircs.
céhaÉa'lék
képzésé|e
az n]ábbijogcillen kÉriillsoI:
Garanciá!iskötelezeitségeke
Aktív időbeli elh1]táIoláskéut
keni]tbeá]lításÉ
a üé|1esben
rq'narkr!

;'21

n'izinri'>!?.il

Bizto5ítótól kapot!káÍéríté5
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a mérlegbenkimutatotr
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\enl tbldu! eiö ol}o$ l.Örelezettjég
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3.) .{z ERED}!É\YKIMt'iTATÁsHozK{PcsoLTDó KIEGÉszÍTÉsEK

Áz értékelésielvek. eljáÍások. min(isítésikritéfiuÍEok azo[ossága alapjáo az
eredméry.kímfiarás
két időszakának adatai összehasonlírbaróak.
azok @rtalmílag
azonosát'
adataibóImegállapítható.
Az credBén''kirlutotás
hogv a Kf!. a 2008'évet13.354e Fl
adózáselőtti n].eleséggel
zána' mel'l.bólaz tlzemi(üzleli)revéken!.ség
eredmén'le
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valarninta Éndkí\ülieredmén}5 e Ft Óssz.gtiveszteségc.
rfusasági éskillön adó fizetésikötelezeÍség2 6.{0e Ft.
ercdméq!.ből
10 000 e Ft osztalékkénl
kedil kit.izetésre.
.4.z Í{dózott
5 7l'| e Ft mérleg
kinrutatvaÍ.elhalüozási.
i]llanszírczási
céltszolgál.
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1.) T,{.JÉKoZTATóKIEGÉszÍTÉsEK

A HLrdá.lc
Kir. 2008. é!i száEtviteli üi&-ényszeri i adóz.íseltjtti eredr!éBye13 354eFt
volt. A tfusaságiadóalap meghetfuozásához
n'vereség
tjgy-.lembeveeudő módosító
téByezőka következők voltakl
Adóa|apot
növelő
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A Hudák Kli' :|]Ü8'j!'i teljesitméry.ét
az a|ábbl élőmunka.rálbrdításs3l
\-.llisriotra
meg:
AlIománvcsoport

Fizikai fogialkozásirak
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Az üglTeze|őrészére
a !'áil,tlkczás2:8 e Ft díjkjÍizerését
eszköz.iltr.
.A':008'.ri kön}l \ izsgiht Jij.r:!jo c Fi
A Hltdik Közrni! Kfi. eg1szerilsíletévesbeszánolóját Hlldák Ferenc iig!.,'ezeló
(Békéscsaba.
Rákóczi urca3.l'1.)kötelesaláínri'
A kiegészilolnéiléli]et
összeállíiÁsánálszempo[tvolt- irogyaz ol}an il]l.c|.11ációt]iá]
egészítse
ki a mér]egésaz eredményki!,lrula!á5
adaoir. hoei' ezáltalmirré}teljesebb
könien legyenmegismerhetii
a HudákKözmií Epítuiipari.
Kereskedelmiésszolsá]i.1ró
valós rag1'oni.pénzüeyihelyzete.
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(1.1

4h5
FíiggetlenKönywizsgálói Jelentés

AIIL,D?kKlzÚIÚ Épi|őipan,K.r.sk..!elni a suElilla/d rvl' TulajdonosajDak|

..a T]í$aság'' mellékcll
E|9ézedeín
a HUDÁK IÍözMtj ÉPhaPaii, Kevskedelni ésszotgáto,ó KÍ. Govábbiakbán:
év€
s
u
kön}avüsgáraót'
am.ly
cgysz..úsitm
év.s
2008'évie5/'zeíú!iten
b.sz-ámolójának
b.számoló a 2008,d(embcr
3l.i fo.dulóÍeró clké*ítenmérlegból mclyb.n az 6zktztk ésfoÍná.lok.9/eó végössz.gc 56'9ín E F! a mérl.8
ésa saárnvit.|i
sz.Íinti€Íedm.ny 7l4 E Ft nycr.ség.' e ez.n idóponra véezödó ére vonatkozó eredménykimutatí'ból
politikÁ begh áro2ó el€meil ésaz egyébmagyarázó negjcgyzésckeltaltalmazó kjegészitóÍn€llékletbólá|l'
foglal'ak és a lvlag}alouzá.son elfogádott átalá'os
Az casz.úsítctt év.s b.számolónak a sámvi'eli tÖÍvénybcn
dnvit.li e|}tk szc.int töÍténó clkésáIeseés lájós bcnutálása u ügyvcz.tés f.l.|óis€gc. Ez a f.|c|óiíg magában
ésva]ós
bg|a|jaaz akáÍcsa]ásb|' akár hibábol eedö' l.n!€g€s hibás á]litásoktól ncntes év.s bes2ámo|óelkészítése
bcmutaiisagcmpontjából releváns belsó cllcnó.zés kialakitísát' b.vez.tésé!fcnnbn'sá( mcgfel.ló számvneli Politika
szfunvit€li becs|ésck€t'
kjváa!Íísátésalkalmazását,valamiít u adoBköriilnények kÓzTs ésszerú
A kónywizsgáló f.lclósglg€ 'z c$/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$/ás céljábó| készült'
Am.nnyib€n a taggúlés.nhozon dóntésck baiíssál |esz'ek áz elkeszij[ .8ysz€úsilctt évcsb€szímolóra ákkol új
tönywizsgáIói jclcnlésk.íszül'cz.n jelenn:sb.voná:ával'
KnnevébenKó.ódiFerencn. ktnylvizlgáló
Ítcttévesbcsámolóját a BÉKÉS.AUDÍT
A Tá6aság2oo7.évi..qyszerüs
vi,s!'tá"me|ycthitclcsírózá.adékkal
láton.|.
A tönywi^gá|ato| a magya.N€mzeti Kl'n}ryvizsgaati sta'dlrdok ésa ktnywi^gálaÚa vonaüozó - Magaro6zágon
v.Ee, A íend.kmégköv.t€ l ik.hogynegf€ I eljekbizonyos
alapjánhajlottam
.Ívény€-s tó ény.késegyébjogszbáIyok
és megfele|ó
.tikái köveElm.nyckne( va]amint hogy a kónravizsgó]at teívezéseés elvégzéseévén €l€g€ndó
évesbeszámoló n.m tarta|maz|ényeg.shibísállitísolGt.
sel.,2ck arról, hogy az eg''szcrúsíl'.tt
bizoqviÉkol
Áz.|végz.n kön).Wi5gálat magábanfoghha o|ya' eÜ]án'sokvé€jehaÍis4 alnclyek céÜ!könPvizsgá]ati bianyiÉkot
sz.Ílzli az egysrc!üítettévcsbcszámo]óbansz.rcpló Tssz.g.kól éskózzétételckóI'A kiválaszloti eljáJálok, beleénve
az .gyszetÍsít.ttéves beszámoló akí cselásból' a.k]áJtévcdés.kbólercdó' lénye8.s hibás állíiÁai kockázatanak
nig8'ek. A' egyszc.jsiretÍévcsbcszámolóhoz kapcsolódóana kónywizsgáló
f.lÍÉÉ!.it,a kön}avizsgíó mcgítélésétól
kockázadelm.n"isének
Í.m céÜa. hoey a váualkozís belsó e||enóftesénekhatékonyságfuavo'alkozóán véleméní
A krnywizsgálat mgóba! fog|alta bvábbá az alkalma2oB számvil€li aIáP.Ivek és az üg'ryezetés|ényegesebb
lvle8gyözódésem.ho$/ a me$zer2ctl
hcalés.inehvalamintd egyszcrÍlsit.ttévesbeszámoló b.muEtlininrk é'rékcléséL
megadásánoz
tonyw.zsrá|atibizonyiték.t.gcndó e5m€gfeleló alapotnyljt a kön}ryvizsgá]ói2áEdék(vélcmény)
zóÍ!d.k'lvé|.métry
Kfr. 2oo8'éviegyszÜüsfuen
éves
A kön'avizsgálat
so!ána HUDÁK KÖZNÍÚ Épíóipa'i,K.rcsk€ d elÍniésszo|gá]tató
b.sá'nolójá! annak|észe'tésÉ|.I.i! uok ttnn,€Iési ésbjzonylati alálláhasÍfual e érvény.sn€roeti ktn}avi^gálati
í&dá.dotbe fogláltakszeínt f€lúlvizsgilom' és.Mek aleján el.eendó ésmégfelelóbizonyosságotszcr€aeÚ aíÍol'
lbly az e5/s2..üsitettdes bcszámolór a szímviteli torényb.n fogla]ral é5a Mas)/alolszágoí elfogadon ált.láno'
el' vélcményemsz.rint az ee].szeíúsitcn
éve' bes,árnoló a HUDAK Kozivlu
dnvireli elvek szoint készílenék
pénzug)'i
]l.éí f.nnáuó va.qyoni'
ésjövede|mihe|yz€ t é'tl
éss,olgá|t^tóKn' 2008'december
EpÍt6ipaÍi,
Kctcskede|mi
mcgbbató é5va|ósképetad'
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Teljességinyilatkozat

Ügrfélneve:Iludák Közmű Építóipari,Kereskedelmi Kft.
Szabó Dezsö u. 56.
Címe:5600Békéscsaba'

A társaságüg}'vezetése
felelős azért,hogy az évesbeszámoló a 2000'évic. számviteli
törvénynekÍnegfelelóennyilvántartottadatokból kerüit összeálításra, továbbá a kön}.velésért
az évespénzügyibesziímolónak,a számviteli törvénnyelésa tényekkelvaló megfeleléséért,
valamintazért,hogy az évesbeszrimoló megbíáató képetad a cégnettó eszközeilól, valamint
pénztigyihelyzetérőlhíi ésvalós képetmutatKijel€ntjirk, hogy a könywizsgáathoz szolgáltatottadatok,információk legiobb tudtisunk
szenlt:
. a ténylegeshelyzet megáIlapításáhozsztikségesbizonylatokat,adatokat,bformációkat
teljeskörilen tartalmazza,és
- a vonatkozómagyarjogszabáyielöfurísok
valós
szerintkerültekösszeállítrisra,
tartaloomal.
színleltügyletekésszerződések,
Kijelentjiiktovábbá,hogynincseneka köny"velésben
adatokat,
információkat.
nemütkolturrkel ésnem manipuláltunk
illewe azon dolgozók
Kijelentjiik, hogy nem történt szándékosmulasáás a cégvezetés,
részéről
akik meghatározószerepettöltenekbe az üg,'Vitellszár4vitelifolyamatok
nem történtjelzésa pénzügyijelentések
Íendszerében.
A hatóságok részéÍől
biányosságaira,nem egyezöségérevonatkozóan.Nincs olyan teMink, vagy szhdékulk'
amelyetnem hozfulk a kön}.wizsgaat fudomáslÍa,amely lényegesenbefolyásolná
eszközeirk ésforrrásairrkbesorolását,vagy könyv szerinti éÍtékét.
amelya pénzügyi
A mérlegfordulónapjautlíniidőszakbannemtöíténtolyanesemény,
kimutatásoktekintetében
kiigazítist igényelne.
vagy szabályséÍés,
melynek hatásaa módosított2000.
Nem töÍténtolyan törvéDyszegés
jelentésekben
c. számvitelitÓrvényelőírásaivaiösszhangbankészültpénzügyi
mutatkoáatna.
levő,
nincsfuggóben,vagy folyamatban
Kijelentjük,hogya kön1vvizsgálatbefejezéséig
vált per,vagyjelentősösszegűkártérítési
igény.
vagylezÍt' ismeítté

Békéscsaba,
2009.április l0'
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KEl,lBankZRt,
260Lakosságif ók
Békéscsaba
szent Istvántér5'
5600Békéscsaba'
(0666)529 326, (06 30) 765 0326
te|eíon:
Íax(0666)52s 355
ÍúÍwkhb.hu.
!!!i b1o!hLi!

-9K&H

HuDÁKKözMÚ KFT.
BÉKÉscsABA
Bankinformáció
igazo|juk'hogy a Hudák Közmű Épitóipari'Kereskede|miés szo|gáltatóKft.
Ezúton
(adószám:,|,|059709.2-04,
székhely:5600 Békéscsaba,szabó D. u. 56.)
Észére
számon pénáorga|mi
1997.december 17-e da 10402609-26051549-00000000
vezetÜnk.
bankszám|át
rendben e|eget tesz'
Tudomásunkszerint a cég fizetési kÖte|ezettségeinek
az elmú|t12 hónapban' |ejárttartozása nem á||tfenn, il|etveaz
Bankszám|áján
e|mú|t
12 hónapbansorbaná||ótételenemvolt'
rendszeres.
a pénzforga|om
Bankszámláján
Tudomásunkszerint a ég e||en csód- i||etó|egfe|számo|ási eljárás nincs
Ío|yamatban.
kettó eredeti pé|dányban, pá|yázat
Jelen bankinformációtÜgyfelünk kérésére
bocsátottukki'
benyÜtásához
EzeninformációkibocsátásáVaIkapcso|atosanBankunkatsemmi|yenköte|ezettség
nemterheli.
2010.június02.
Békéscsaba,

Bi]rsánné
FodorMarianna

" *@Q*)

Ny |vánbnó:FóváÍ6iBiÍóság'min|céqbíó8ág
cq 01'10-041043
cédelyzék.záfu]

Táíov:

Bo|csrde fe|Úílása kapachásánákbóvltése' akadÉ|ymeÍtéEl!éeo
Kétégyházán"
épÍród b€ . uházás
N|Vts|€ / eseE'nd||oegysz6'uktzbeszéÉós|
é|ié'ás
aiá.]3tié|ele

AJÁNLATTEVÓ REFERENclALIsTÁJA

sarkadi EpítóipariKözös Kft'

cÍmei

5720Sarkad.Ossvu.2.

jogosultképvise|óje
A]ulÍrott,
Kiss sándor,mintajánlattevőnyi|atkozattété|re
tárgyiktzbeszerzésie|já|ásbannyi|atkozom.
hogyaz e|óző 3 éV|egjelentósebb
épü|et
ép|tési'
fe|újÍtási'
koÍszerÜsitési
munká.az a|ábbiak:

A
teljesités
ideje

A teljesítéstárava,
tárgya' IeÍrása

2006.08.03.2047.a9.12.

szegha|omVárosiFtldhivata|fe|újÍtási
munkái

2008.09.18.2008.12.20

Az
ellenszolgáltatás A szenődést kiitő
összege Ft.ban másik fél neve,címe
(neftó)

Központilóistá||ó
épületének
statikai
megerósitése.
tetőszerkezetjavÍtása'
homIokzatfelújttás

0D

40.943.936
Ft.

Endrényi
ésTársaKft'
Békéscsaba,
Gutenbérg
u 5'

39.600.000
Ft.

Endrényi
ésTársaKft'
Békéscsaba,
Gutenbe.g
u' 5.

Ke|t]
sarkad2010'június
4'
A

ffiir Yl,",1",,
|ÍI! 4.l.:i.:l.!{';1.2.''.
'.]..:lo.1

ós Trína Kft
íóBDÉ804

4hq

5ó00 Bék€ s csaba' Gutenberg u. 5.
e-mail:

ÉpitóipariKözös Kft.

Sarkad
!.2.

: Referencie igazolás
:.Ea!Úonigazolom,hogy a sarkadi Epít,őipari Kózös Kft' Alvállalkozónkkénl dolgozott a
Szrghalomvolt Királyi Adóhivatal épül€ t ének,/városi Földhivatav Szeghalom Nagy
Mik|ós u. 4. sz felújÍtásinunkáinál.
Azalvállalkozói szerzódésadatai:
Ellenszolgáltatásösszege (nettó):

40.943.936Ft

Telesítesideje:

2006.aüg. 03.-2007.$zept.l2.

Teuesítés
hely€:

5620Szeghalom'Nasr Mik|ós u. 4.

Refelenciátadó személyneve:
Tel :

EndrényiImre ü5'vezető
o6BV%84-240

A sa*adi Epítóipari Közös Kft. dolgozoi a munkahelyenkorrekten,fegyelmezeíen..a 1űzés
balesetvédelmi
előíiísok maradéktalan
betartásamell9tt. végeáékmunkájukat.
teljesítés
A
a hat.iridők betartrísával'az előirrásoknak és a szerződésnekmegfelelóen.
kifogástalan
minőségben
késált.
Békéscsaba'
2010.június01.

Endlényi éBTár6a KFT.
560oBékéscsaba

o""'T"'Ptpd;uuS;*Y
ylós>{r)o6o??32'241i

i ésTársaKft'

450

66/326-804

5600Békéscsaba,
Gutenbergu. 5.
e-Írrail:
endÉnviaplobonet.lru

i EpitóipaÍi Közös Kft.
Sarkad
L2.

Referenciaigazolás
igazolom,hogy a Sarkadi Építóipari Közós Kft. Alvá||alkozónkként dolgozott a
qs.esi Allami Ménes Kft. ''Kózponti lóistálló műemlék épületénekstatikai
legorósítése, tetószerkEzet javítása' homlokzatfe|újítás'' elnevezésí beruházás
kivitelezésimunkáinál'

Ellenszolgtíltatás
összege:

Dettó:39.600.000HÜF

TeÜ€ s ítés
ideje:

2008.szeptember18.-2008december20.

T€ Ü esítés
helye:

5820Mezőheryes 729.hrsz'

RefeÍenciát
igazoló személyneve; Endrenyi Imre üs,aezető
Tel,: 06/30/9384-240
A sarkadi ÉpítőipadKözös Kft. dolgozói a munkahelyenkorrekten'fegyelmezenen.-atűz és
balesetvédelmi
előí.ásokmaradékta,]an
betanásamellett. végeáékmunkájukat'
A teljesítésa haLfuidők betartásával' az előíiísoknak és a szerződésnekmegfelelően.
kifogástalanminőségbenkészÍilt.
Békéscsaba'
2010.junius0l.

"'".W'ffi7
EndrélYi-é€ IáIsa KFT
.

)ouo Bekéscsabá

ry9rfie/gfvezeti:
Ényi és,TársaKf,.

151
'Böl€ódé

b|újítá!a'k.pao.tásán6kbóv'tés6' akadálynÉn!8íÁéKét€gyná:án. épí!ásib€ruh&á3

kivb|o'éééGlndiDü ewzeÍll ktEb€€zorzá€i

NYILATKOZAT
A Kbt. 67.s (2)bgkezdé€ c) pontiaa|aplán
illetveVezetőkmegngvezése'
n szakemberek,
aklk az épÍtési
beíuházáste|jesÍtéséért
fe|e|ósek

jogosu|tképviselóje
Kiss sándor,mintaján|attevó
nyi|atkozattételÍe
tárgyikózbeszerzési
ny||atkozom,
hogy az álta|amképviseltvá|h|koás vezetó tisáségvise|ójeés az épltési
ázás te|jesítéséért
fele|ósszakember
megnevezé8e.

l(épzetbégének
ismeÉetése:

Nagy Lajos
KömÍives mester

ismertetése:

Kiss Sándor
ÚtépÍtőtechnikus
26 óv

Gyakor|atiidó:

Gyakor|ati
idó:

Fe|elösm{tszakivezetó:
Név:
l(épzettségének
ismertetése:
Gyakor|ati
idó|

MoháriMihá|y
épÍtómémtk,
k|inikaí
vakmémtk
32 év

Éoftésvezetö:
Név:
ismertotése:
Képzettségének
idó:
GyakoÍ|ati

sa*ad'2010'június
4'

Kiss sándor
Útépítő
technikus
26 éu

ffiffi,tl*
cégszeÍ'a|áÍÉs

Á5L
SZAKMAI ÖNÉr,nrne.lz
NEV:

KISS sÁNDoR

CIMr

5700,GYULA, ECSEDIUTCA 38/1

.SZEMELYI ADATOK:

sZÜLETÉsI
DATUM:l965.
05.30
szÜLETÉsIHELY: GYULA
l979-1983
BÉKÉscSABA
vizépítési
VásárhelyiPál MűszakiSzakközépiskola,
szak

xÉpzltrsÉc:

KÉPEsÍTETT
vÍZÉPÍTó
ÉsTERÜLETIvÍzc ezo arrolo

GYAKORLAT:

1983.1987
KovIzIG, Gyula,mun]Gvezető
]992.novemberétölEpítőipari
Közös Kft salkad
alkalmazásában
építésvezető

REFERENCIA MIJNKÁ:

.GyulaGótikusVárkastély
rekonstrukciója
.PándyKálmánKórház G1ula'.
sugá1eÍápiás
centÍum
II'ütem
.Mag1etóRe[ormárus
AIraIános
Iskolaépítése,G}ula

Sarkad,20l0.06.01
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AJÁNLATTEVó NY|LATKoZATA
a bevonnikívántfele|ósműszakivezetó szemé|Vrő|

AlutílottKiss sándol, mint a salkadi Epitőipari Közös Kft. (székhely:5720 Sarkad' ossy u.
2.) ügyvezettl.jenyilatkozom' hogy a ,,Bölcsód€

f€lújítísa, kapacitásának bóvítése'

a}rdáIymentesitéseKéteglházán'' elnevezésiimunka megvalósításasoríina következő ,'A''
kategóÍiájú
felelős mríszakivezetót kívánjú bevonni a kivitelezésteljesítésébe:
Név:

Mohtiti Mihíly Péterépítőmémök

Címe:

5700Gyula,Temesváriu.31'

Nyilvántartásiszám: FMv-ÉpiiletekA-04-196/2011
Nyelt€sségÍinkeseténa szakember rendelkezésrerill' közremÍiködik a teljesítésben,és az
áJtalamképviseltSarkadi ÉpítőipariKözös Kft..vel megbízásijogviszoDÍ létesít.

Békéscsab4
20l0. június04.
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Felelős Műszaki Yezető
rendelkezésreállási-'valamint a teljesítésben
való
közreműködésről szóló kötelezettségvállalónyilatkozata

AlulíIott Mohári

Mihály Péter (5700 c}ula" Temesvári u. 3l.) építészÍnémök
FMv-

ÉpttletekA-04-196/2011 nyilvántaúási szímúFel€lós Műsz2ki Vezető nyilatkozom' hogy a
'Bölcsóde

fe|újítása' kapacitásának

bővítése' .krdál'mentesít€se

Kéteryházán.

elnevezésú
közbeszerzési eljárásban az ajiáolattevónyertessége
eseténrendelkezésreálok' az
Építész
Felelós Múszaki vezetói feladatokatelvállalom, a teljesítésbeD
közÍomüködöm.

A jelzett idószakbart nincs más olyan kötelez€ttségem, aÍItelya szerződésteljesítésében
való
munkavégzésemet
blírÍnilyenszempontból akadá,lyozná.

Békéscsaba,
20l0. jrlnius04.

3@-

\_-_-.........................

Mohárí Mihály Péter

l-,^

SZAKMAI ONELETRAJZ
Név:Moh{áriMihály PéteI
szúletési
hely' idó: Dett3' l95l.06.23
Círn:5700Gyule"Temesváriutca3l sz
Telefon:otthon66/465 468 : mobil 06 30 2065316

FelsőfokútanulmányaimbefejezéseuL4nTemesvárona Megyei Mezőgaz<lasági
Gépesítési
TrÓsá benúrízásifőoszt{úyándolgoaan terti{etilétesítmény
felelősként.
Feladatoma megyébenlétesítendő
gépjaútóipari műhelyekmegvalósítísának
lebonyolítása
volt a terveztetéstől
a hasanálatbavételig.
1984.benGyulára, a Megyei Kórházba keriidtema Műszaki osáál}Ta ahol építész
gépészeti
részlegvezetőként
dolgoáam. Ittenifeladatomaz épiiieteképítészeti,
kaÍbantartásafelújításavolt' Ezen kívii{a nagy beruházásoklebonyolítísrínál
a kórház
érdekeinek
érvényesítésében
vettemÍésá'
l989-ben a Gyulai HúskombinátBeruházási főosaályán dolgoztamlétesítmény
felelősként.Ebben az időszakban épiilta húskombináthűtóhtiaa,ahol az épitészeti
részeklebonyolítása
volt a feladatom.
-ben
l99l
a hűtőháEépítésének
befejezése
utánüsszakeriiltema Megyei Kórhiíz
Műszaki osaályára beruházási előadóként'
l992-benkineveaeka Műszaki osáály vezetőjének
1995-bentörténtátszervezéssorán kineveáek az űjotmanlétrehozottBeruhrízásiés
programfejlesztésios^é,|y
vezeÍőjérck.Ekkor kezdődteka nagy beru}riízások'
mint a
fíitésirekonstrukció, a Belgyógyászati épiiletbőűtése,a Központi orvosi ellátó épület,
űj Fertóző ésdiszlokációs pavilon, Neuro. Pszichiátriai épületrekonstrukció stb.
200l-bena nagyberuhrázások
befejezésével,
egy rijabbátszervezéssel
a Műszaki
beruházásiosaályon osáályvezető helyettesifeladatokatlátok el éstovábbn a
beruhiízásvezetóje vagyok.
2007.decembel01'-től a Műszakiberúázásiosaály osztályvezetője
vagyok.
végz€ t tségek:
- l978 TemesvíriMíiszakiEgyetem_ Polgári,ipari ésmezőgazdasági
építőmémök
. 1995 Haynal Imre Egészségtudomálryi
Egyeteq Budapest- Klinikai
szakmémök
Egyébképzés
éstevékenység:
- 200l- Müszakie|lenciri
szaküzsga
- 1987.építész
- Epítész
magánteTvezó
Kamarainévjegyzék
E 3.04.0092
- |988-fe|elösmüszakiveze|őFmv-E-A-04. |9ó
. szrímítógépesfelhasználóiismeretek
- B kategóriásjogosítvány

457
Ny€Msmeret:
. romrán
felsőfolru
. németkommunikációképes
Munkrhelyek/beosztás:
. 2007 PrándyKálmán Kórfuázosztrílyvezető
. 200l.2007PándyKálmán Meryei Kórház- osztályvezetőhdettes, beruház{si
ftsdegvezrtö
- 1995-200l PándyK' Meryei K&lúz. Beruházásiésprogmmfejlesaési
osztÁly-osdilyvezslő
. 1992.1995PándyK. Meryei Kótt'áz- Műszati osznály.osztrílyvezetó
- |99|- 1992Pár.ty K. Meryei Kófuáz. Műszakiosztály-benúázásielöadó
- 1989.1991qrrlai Huskombinát.B€Íuházási főosztály-létesítmény
felelős
. 19E,l-l9E9 Meryei K&ház- Műszati oszÉly-építÍszrészlegezrtő
- 1978-1983MegyeiMezögaz<lasági
Trösá- BeruházásiÍóosztráüy.
Gépesitesi
teriiletilétesífu
ényfel€lős
f,'derenciák:
. TESZT Kft.- 5700Gyula' Hétvezér
u 8' Dr. MHós Práü'Tel.:06-66-464480
- szÁMIT szövetkezet-1025Bp. TörókÉsz út95/97-b SeresPétere|nölq
Tel.:06-30-9485851

Gyul42010.junius01.

Mohíri Mihály Péter
GWla. Temesváriu. 3l
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BÉKÉs
MEGYEI KÖzIoÁzoATAst
HIVATAL
5600Békésoaba,
JózsefA' u' 2-4.
Tel:6614! l -594, Fax | 66Ii 4| -52-9

849n006.
Ügdnteó: Bangónédr.Átol zsuzsanna
Tárg. Moh!í|i Mihdl! Péter
Felclös Műszaki vezetói
Névje$/zékbs
vételének
meghosszabbíuísa

IIÁTARozAT
(sziiletet|Detta,l95l. 06.23',anyjaneve:szoó TcréziaKatalin)Gyula,
MoháriMihályPéter
Temesváriutca 3l. száJn alatti |ako' FMy-Épú!etck.Á-01-I96/20t
I. nyilvrántartIisi
sám
alatti''A" kategóIiájú,
FelelósMűszakiVezetóiNévjcg]zékbg
vételének
hat.ályát
mcgbosszabbítom.
Á névjesuékbg
vételújhatálya2011. nrájus hó 25. napja, amely lejártaelótt kérelcmre
meghosszabbitható.
- a 2004.évicxl. törvény
I{aüárczalom
mcghozatalasorán- ellenérdekú
ügfél hirányában
72.$ (4)bekczdése
alapjáÍlaz indokolástes ajogorvoslatrólszóló tijékoztatiist
mellöztem.

Békóscsaba'
2006.májls 24.

7f,'*t"o'r>..
lo., ú#'ji

Q:3"].""ó

Haározatomrol
értcsül:
-..D
M"há't Mthá|yPéter(57oooyula, Temcsváriutca3l.)
2. BékésMeryei Közigazgatási Hivatal PénzügyiFőosztálya' Hclybcn
3. IrattáÍ

'll a
\ o/J' \

Tárov:

Kélogyházán'épí|ésib€ r uházás
'Brbsóde ielújilása' kapacitásánakbóvilése, akádálymentesítéso
kivitelezé*re indÍotielyverü kózbeszezési e|járásaján|attéte|e

NYILATKOZAT
A Kbt' 67.s (2)bekezdés
e) pontjea|epián
A teljesítésben
résztvevő
|étszámadatainak
bemutatása
szakemberek

clme:
5720Sarkad.Ossv u. 2.

jogosu|tképvise|óje
A|u|íÍott
Kiss sándoÍ, mint aján|attevőnyilatkozattéteire
tárgyi közbeszerzési
e|járásban nyi|atkozom' hogy az á|talam képvisé|tVál|a|kozás, té|jésítésben
Íésztvevó
szakembéÉinek
létszámadatai
végzettség'
i|IetVé
képzettség
szérintibontásbanaz alábbi:

1' KőmÚves
2' seoédmunkás

Dátum2010 június
4'

Beosáás

6
6

ti

t1 ct o / lI
Tárov:

kapacttásánakbóv|lés.' akadá|ymsnl€ s Ítés6
Kétegyházán"éplté.|bé.uháás
'Bö|6ódé fe|újÍtfua'
kivitelezéséro
indí|otlgqvszeÍi1kózbeszé|zélié|iárásaiánla|téta|é

NYILATKOZAT
A Kbt.67.s (2)bok62dés
b}ponta|apián
a szükséges
eszköztk adatainak
leírásáVa|

AiánIattévó:
clme:

5720saíkad.ossv u' 2.

sa.kadi Epitóipa]i Közös Kft.

jogostJ|t
A|ulírott
Kiss sándor, mintaján|attevó
nyi|atkozattéte|re
tárgyikÖzbeszezési
képvisolője
e|jáÉsban nyilatkozom' hogy az á|ta|am képvise|tvál|alkozás' szerződéssze.ijte|jesítéshez
rendelkezésre
á|lómunkagépek'
berendezések
az a|ábbiak:

Eszkóz' berénd€ z ó6' mliazak|
fe|azerc|tséo
meonévezsóe
ToPLINE csempeváqó

H|TAoHIbontóka|aoács
MLD-120betonkeverÖ

sárgaállványrendszer
H 65 sB bontó
BetonVibrátor

ToyotaDYNAtehergépjármú

sa*ad'2010'jÚnius4'

Ménnylsége MennylségIegy.égé
'l

1

2

1.500
1
1
1

db
db

db

mdb
OD

db

MűszakIpaÍamétore
630 nm-es

230V 50/60Hz
120 l-es, 0,42 KW,
0.83m'/h
Keretes, horganyzott
komplett
álIványrendsze.
230 V 50/60Hz

230V 50/60Hz
onsúly:
2'800kg
Tsszsú|y:
3'50okg
Diése|.
2779m"
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ijgyvezeiö

'Bó|csóde fé|új|tisa' kapacitásának bövnés€' akadá|ynéntB|Éss Kél€gyh&án'
klvité|62ésé'6
indítottogyszsÍúkó2b6zez&] éliáÉsaiánbüéto|é

épÍ!á!| beruháás

10%FELETT|ALVÁLLALKoZTnersnelcnt-srÁ.ln
A|án|atlovól0 %fé|otti
a|vál|a|kozóla|
neve:
Endn ésTáÍsaKft.

címeI
5600 Békéscsaba,

u.5.

A|ulirott,EndÉnyi|mre,minta 10 7ofe|ettia|vá|la|kozó
jogosultképvise|óje
nyi|atkozattété|ro
tárgyiközbeszezésie|járásbannyi|atkozom,
hogyaz e|özó 3 év
|ogje|entősébb
épÍl|et
épÍtési,
felújÍtásj'
korszer0sÍtési
munkáiaz a|ábbiak:

A
teljesítés
ideje
2007.06.0í..
2008.12.31.

Az épÍtési
beruházás elnevezése,főbb
j eIl emzői nek isme ftetése

Az
eIIenszolgáltatás A szenődést kötő
iSsszegeFt-ban másik fél neve,címe
(nettó)

[,z|etós bemutabb.emgeneÉ|kivite|ezési
munkái

2008.09.15.- Kózpontiistá|lómúem|éképo|etének
staükaimegerösltése,tetószerkezet
javÍtása,
2008.12.20.
hom|o|caqavrás
(Mezóhegyes,
729'hrsz')

61.000.000
Ft.

PekádkGumiszervÍz
Kfr'
Békéscsaba'
Jókai u. 42.

59.858.216Ft.

MezöhegyesiAl|amiMénes
LótenyésztöésErtékesÍtö
Kfr'
5820Meáhegyes, KozmaF. u.
30.

Ke|tBékéscsaba,
20í0.június
4'

Ad9{É|.íáé0607732.2'04

6)
7í\

PekárikGumiszervízKft.

,{67

5600Békéscsaba'
Jókai út42.
'
TeVfax:520-320

EDdréDyie3Társr Kft.
5600Békéscsaba,
Gutenbe€ u. 5'
&!g

Refercnciaigazolás

Eáton igazolom, hogy az En&énf ésTársa Kft. végeáe a Békéscsrba,Jók.i u. 40.
rlatti iizlet ésbemutatótercm genenálkivitclezésimunkáit.
A szeízódésadatai:
Á szerződéstkötő mlisikJéImegnevezése:
Pekádk GumiszeMz Kft'
Kapcsolattartó megjaldléJe;Pekírik Pá _ üg),Yezetőigazgató

Békéscsaba,
Jókaiu.40.
oene!álkivitelezés

Főbb műszakímennyiségek,
ad%tok:Bemutatótelem240 m2, TéIbulkolat40 m2, teljes
közmüellátás
szerződés
összelei 6l.000'000Ft' - ÁFA = 73.200.000
Ft.
A szerződésdittna: 2007.június0l - _ 2008. december3l.
Vállalkozóstípusa: Fóvállalkoás
Megvalósítfui idői
19 hónap
BeÍiezett munlajkarfu]ya:700 yo
'uű'zaki átadris.átvételiigazolas helyze,eiHiánypótlás nélkiili ótadássallezIírva
CégoÁ.osrészesedése
a projektben: !00 %o.
Eáton nyilatkozom, hogy a teljesítésaz elóínísoknakésa szerződésnekmegfelelően tönénl.
a qulka kífogástalanminóségbenkészült.Az En<lrényi
ésTársa Kft. dolgozói a muokahelyen
korrekter; fegyelmezetten,a tüz-ésbalesewédelmielőírások maradéktalanbetaÍtásamellerr
végeáéka mun}níj
ukat.

Békéscsaba.
2009.november30.

FEBÁnrK ct'ildraRvlz
xtT.

ÜgwezeÍőigazgató

4eE
MEZóHEGYES| ÁLLAMI MÉNES
LóTENYÉsZTó-

ÉsÉnrÉrnsÍro
xnr.

5 8 2 0 .M E Z O H E G Y E S , K o z m a F . u . 3 0 .
Tel: 68/56ó.590'ó8/566:5ó6
Fax:68/5ó6-59l
internetxr$$-rnamkfi.hr

E . m á i | : k o t a c s . i a n o s . a ] m a | n k. h
f iü
eabo..ignosncía)nIal'lkfi.hU
par. istv a n adma nrk f l. h u

EndrényiésTársá Kft'
Békéscsaba
Gutenberg
u. 5.
5600

igazolás
T!!Is! ReléÍcncia

Ezúton igazolom' hogy az Endrényi és Társa Kft. végeztea ,,Kiizponti lóistá||ó
műem|ékópületének

statikai

megerősítése,

tetőszerkezct

fclújítása'

homlokzatjávitás''e|nevezósű
beruházás kivite|ezési
munkáit' (Mezóhcgycs729 hrsz.)
A szerzödésadatai:
. ellenszoIgáltatás
összege(nettó): 59'858.2I6
|lt.
. leljesÍtés
ideje:

2008.09.
15.- 2008.
12..20.

- teljesítés
helye:

Mezőhegyes729.hrsz.

- a tűz és
Az Endrónyi ésTársa Kft. dolgozói a munkahelyenkonekten' íegyelmezctten
balesetvédelmi
elóírásokmaradékta|an
betaíásafuellett- végeáékmunkájukat.
A teljesíésa határidők betaltásával,az clőírásoknakés a szerződésnekrnegfelelően,
kifogásta|an
minóségben
készült.

Mezőhegyes'
20l0.05.31.
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Adoszám:132a94072 04
13289407-01000003
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52021/II/l2I 2n0I 0. hitelesílésí
szli,,L

TANasITVÁNy

Én,dobor Sóndor Józsefbétlscsabai kózjegző tanúsítomhogt ez a túloldalíhiteles ntlsolat
az előttemeredetikántÍelmutqtottreÍerenciaigazokissal mindenben,szó szefint megegr'ezikKeIt Békéscsabón,
2010. (Kettőezet-tizedik)évjúniushó 3. (Harnadík) napjón

(-sá'--u

or|anaor n)sé1
k'özkwő

,L(\b J/ 1
Tárov:

fé|Újí|ása' kapacilásának btvltése akadá|y'ÍontesÍíe* Kétogyházán,' épÍtésib.ruhá2ás
'Bö|csód€
kivite|ezéséÉ
inditotteqysz6.Ű krzbes.ezési s|iáÉsaján|atlé|€|€

NYILATKOZAT
A Kbt. 67.s (2)békezdés
c} pontiaa|apián
azonszakemberek.
i|letve
vezetőkmégnevezése.
akikaz építési
beÍuházás
te|jesítéséért
fe|e|ósek

Aián|attevóí0 % Íelettia|vá|||akozóia:

Endrénvi
ésTársaKft.

cÍme:

5600Békéscsaba.
Gutenbero
u' 5'

jogosu|tképviselójetárgyi
A|u|írott
Endrényilmre, mint a 'l0 o/"íe|ettia|Vá||a|kozó
nyilatkozattételÍé
közbészezési eljáíásban nyi|atkozom, hogy az á|talam képvise|t VáI|a|kozás Vezetó
tisztségvise|őjének
megnevezése:
Vezetö tisztséovise|ó:
Név:
Képzettségének
ismertetése:
idő:
GyakoÍlati

EndrényiImre
MagasépÍtó
technikus
46 év

Építésvezetó:
Név:
Képzettségének
ismertetése.
GyakoÍlati
idó:

Békéscsaba,
2010'június
4'

VandIikLász|ó
Útépitőtechnikus
30 év

EndrényiésTársa KFT

5600Békéscsaba
GUl€ n be'9 u'']5''Iel 66/326.o82
661326,A04

'::1..

cégszerű
a|áiÉs

47o
ENDRÉI\-n IMRE
ügyvezető

1945.03.04.
uq-mo es vrznueplto rccnnlKus
Magas.épíüíipari
technikus
Belső auditor

Születési
idő:
Iskolaivégzettség:
Egyébvégzetlség:
Szakmaigyakorlat:

építés
kivitelezés
vállalatí szervezésésirányítás

sff.-néleltöltöü idő:

14év

Munkaviszonykezdete:

1963

Gvakorlati.szakeriileten eltöltött idó:

4t ev

épbő|:1963-1992
KöltségvetésiésÉp'Ip. Üzem:építésvezető
EndrényiésTársaKft.:
1992ügyvezető,felelősmüszakivezelő
;,

t: ''B'' kategóriájúépületekfelelősműszakivezetőifeladatokelvégzésére.

ékletek:
lai végzettséget
igazoló oklevélmásolata
,' kategóriájúépületekfelelős műszaki vezetői néYjegyzéki
batározat
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BEKÉsMÉGYEl
KtzlGAZGATÁsl
HiVATAL
5600 Békéscsaba,
Józsei A. U'21.
Tel.:66/1,41-594,
Fax 66t441-S2g

Ügyira ts zám : 1/2448/2o0
5,
Ugy i n téz ő : J Uhés z A nik'ó/Szné

TárqV: Endrénrilnrc
Fe|e|ősllljszaki Vezetői
NéVjegyzé
kbe véte
|ének
frAah^..,'hhi|Á<a

EndíényiIm.e (szÚ]etési
hely: Elek, szÜletésiidó: 1945' mércius
4', anyja neve:
\iadász Anne) Békéscsaba,
GUttgnbeígutca 5. szám alat'ii|akosFelelósMÚszaki
\/eze:ói NéVjegyzékbe
Vételhatályának meghosszabbftá5akáaÍikére|mére
az
alá55i
határozatot

nczom.

Enc'r.enyi-lmre Fr!1V.ÉpÜlete
k B.o1.103|2o11. nyilVániaiá5iszám aJatt az
51/2000.(Vlll.9')FVii1.GlV-KöVi|l egyÜtigs Íencelet1. számÚ meilékleie
szerint
''B', kategóriájÚ Felelós lilúszaki Vezetói NéVjeg}2ékbe
Véielének
hatályái
m e g h o ss z a b b í t o m .
A n:vj?grzé,!'beVéielhalálya 2o11. január í8. napjáigéíVényes,
lejáda e|óii
'
i.3..J9in.emeghosszabbíihaió.
|]::j:oza:oinm?glcza:aía5orái']a 20].i' éVicXL. fu' 72' (c) bekgzdés9
elepjén
s
- ei]en.rdekúfél hiányéban- az indckoÍást
és a jogorvcilaió|Va]ótájékoziaiást
melioagm.
I

B é k é s c s a b2ao,o 5 'd - . c e m b e
13í'

íilli.^,;,\
'---\

l..^c";7^

.i K&;Jl./.-*.s/ Paf3kilsEán

('.'

\s;,="1.}'hivetal lez:tó''

J.

'\J4'9.29.r..r

PénzÜgyiFóosziáIy
HiVéieI

t73
szAIoÍAI ÓNÉLETRAJZ VANDLIKr,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
megreiÁÉV,Békésrsgb&,
Kazinczyu. 4.
Beosztág:ópítóIpariÚechnikus'művczetó
987'BÉTÁ' Ép.Ipari Szövetkezet,Békéscsaba
Beosztás:technikus
1987_|992 Kölhégvetfui & ÉpitóipariÜzem
Boosztás: m{lYezetó
1993- 1997Nrgr Ferenc építóiparivól|rlkozó
Bcosztís:lómúves
1998- 2003LBL Kft. Békéscsabr
Beosz.ís:
épftésvuetú
2003.jrnuóÉól EndÉnl ésTírsa Kft.
BeGztás!

építésvgzető

rytkor|st építóiprritechnikur'míiv.zcÍóésépftésveetőként
építőiprÍi kivitclczÍsi Buntdkirínyít{re.
kezdete:

1979

i - szakterülctcn oltó|tótt idó: 30 ev

i ésTársa Kft.-néleltöltött idó: 7 év
2010.01.20.

végettség€ tigazoló oklevélmásolata
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'c c

I

'q Kbi' 67' ! i2) t-lekezdése) pontia a|apján

re.b.'. :éi/..e'

'''".

'E'!|

;'lza.

édétr|'á|beTJ€Iasé

Aiánlalte'.,ő 10 1/,feletti alvállalkozóia;

!FtldJq!!'Les Táfla {ft .

5600Bé!99s!cqq.s!]9!q9I99.9

jogosu|t képvise|ójetárgyi
A i.]|Í.oit
Eno|.ó.y] l.lre r]r.! a :] % fe el.i a]./á]la]kozóny]iatkozattéte]re
KozDeszeTzés|
'.rjálásban ny]|atkozom'Icgy az á tala].oképviseliVá ]a]kozás.te|jesÍtésben
résztvevő
:z:!:mF; ] n.i :t:z.Í]acaréve9zi:tce9 letve{épzetiség
szerni]boniásbanaz a|ábbi:
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f6|újílása' kaPaci|ásának bövl|és€' akadá|yngnt$ltése Kétegyházán' éplt&i béluhá.zás
"Bt|csfue
kivito|eésór€ indÍtoltoqvszoÍüktzb€szé|2é6|s|iáí& á|án|atté|é|€

NYILATKOZAT
A Kh. 6?. s (2)bekezdésb) poíta|ap|án
a szükséges
eszktzÖkadatainák
|e|Íásáva|

Aián|attevó í0% Íe|etüafuá||a|kozóla:
ésTálEa Kft.

dme:

5600Békéscsaba.
Gutenbera
u. 5'

jogosu|tképvise|óje
A|ulkottEndrényi
|mre,mint10 % fe|ettialvá||a|kozó
nyi|ad<ozattéte|re
tárgyi
kÖzbeszerzési
e|járásbannyi|atkozom'
hogy az á|ta|amképvise|t
vá|la|kozás'szezódésszelÚ
te|jesÍtéshez
Íende|kezésre
á|lómunkagépek'
berendezések
az a|ább.ak|
Egzköz' bgÍgndezéa'mű.zaki febzerc|tség
moonévezséé
Favo.it betonkeverő 25o |-es 380 V-os betonkévéró
Habarcskevérő
100 l.es 220 V-os habarcskeverö
H|LT|TE 15 üfuefúróqép
titl

MennÉége

Ít'9nnyi'ógi egysógo

2
2

db

2

db

tE /b KomorKaEoacs

H|LÍ|TE 905 bontóka|aoács
DYNAMICFlex
Bosch PWS 620 Flex
Vi||anyfúró

ElNHELLEURo|\4AsTER
cEN 160Ec Ívheoésztó

WACKER M2000/5305ítűVibÉto.
EIosztószek.eny

3

Vako|óqéo
s48 cIassic
RoP| buÍko|ó|ao
ttrő

Homlokzati
á||vánVréndszer

Vw Transporlef
T4 dup|akabinos
tehergépjármii
EzL9.l5össz' tÖmea:
2845kq
Vw Tíansporter
tehergépjámű
EKJ-869össz' tömeg:
2590ko
Vw TranspoÉer
tehergépjármű
GsY-814óssz' tömég:
2650ko
Toyota HHiace Glass Van 2.4 D csukottá ruszál|itó
össz' tö

1.500
500

'.2700

Békéscsaba'
2010' iúnius4

00
OD

db
00

oo

LapvibÉtor
WPl550 A

PERI zsaIuzatrendszérmeqtámásztócsöoszlopokkaI

db
db
db
db
db
db

EndrÉDyiésTársa KFT

db

m2
m2
db
db
OD

db

.LjtjlIll_lxII-lI-lI-l
REFERENCIALISTA
a

,,Kétegyháza, bölcsőde fel újítása',
elnevezésúegyszerúkÖzbeszerzésieljáráshoz

A
teljesítés
ideje

Az építési
beruházás elnevezése,
főbb
j ellemzői nek isme|tetése

Az
eIIenszolgáltatás A szenődést kötő
összege Ft.ban másik félneve,címe
(neftó)

200804.30.,
200809.15.

Gyu|ai KtÍzeti Fö|dhivalaI bővíléseés áta|akítása'

32.995383,-

200808.29
200810.31

Békéscsabánjárdák fe|újítása

47 115.530,-

BékésMegyeiFö|dhiVataI
5601 Békéscsaba,
József Attila
llca 24.
Békéscsaba
Megyei JogúVáros
PoIgármesteri
Hivatala
5600 Békéscsaba'szent lstván
té|7'

Ke|t:Békéscsaba'
2010'jÚnius2'

ril D^l{ |(oZMÍJKr.T.

i ].rftísi|,a jllbo DBT u lró

\-]
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BÉIG'S il,reGYEI FÖLDHIVATAL
5601,BÉKÉscsÁBA,JózsefAttilau. 2.4.

Tel.: 661528-110,
Fax: 66/528-lI l, e-mail:bekescsabam@takamet.bu

IÁr1gi refe$nci:ieazotás
Htt.lÍ} lGgnü Kt.
BéLéspsaba.
saM Dczsó u' 5ó.

5óm

Ezútonigrmljú' hosi 8 Hudá} Köanü Kfl" vé!94. a B.ü'ésMeEyéiFöldhivcul (5ó0l
Bé[éscsab*
Jó7BcfÁíflr Ütca2-4.)mcg}lnócli$éÍo
a,,Gyubi Kórzeti Földbivcta|böYíÉseéc
átrl8}ltisa"t&Eni }ivilglgz.8imurlttt.
A szcrzódrisrdarsi;
- €Ilct's,o|ctatá' ngttóö6sa.gp;32.995.3t3..Ft
. trljcsÍtésidcje:
200t.04.30.- 2008.0e.r5.
. tcljesltésbclye:
oyula' Paófi tá 2'
Á l{udák K{'/Jnü K.ff' dolgozói a mrrn|ohelyeo korrgktcrl fEs/clmgzóttén - a tüz És
balesavéde|miclólttsok bowtira ocllett - végezté|t
nrunkájrrkat
Á lclleútés a herlbidől befunásávql, e
kiÍogdslala,,nínő: éghe
n kérvüb.
Bd&éÍc3ob6'
2009. 03' Oí.

előíráplqqk és a verződéuek ,ncÉéIelőeÚ'

479

ffi
Á

BÉKÉscsABÁ
t/EGrEIJoGÚ u,/i}os
PqLGÁiME9IERE
BéM|csabd,szentIstyóI tér7.

Postacín:5601Pf 112.
(66)523.301
releÍon:

Ih. sz.:fI 544-2/2009
Üg/ilté26: Eazctash tvá4
t'lell.:
Hiv. sz:

Telefax:(6ó) 523-804
Lnail t antaragul a@)ekescsaba lu
Ié!!É referenciaigazolás

gldák K6!n!ú Kft.
Békésasaba'
SzabóDezsó u 56.
5600
Eaiton i$zolom, hory a Hudák Köalú Kft. vegeztcBekéscsabá!a.j&d.ákfelújításimulháit
hengeleltasdalt feliileti lezinással20 utcrábaqösszesen 6 720,00u..el
A szerződésadatai:
- elleDszolgáltatásösszege (rcttó):
. teljesítés
ideje;
. t4iesitéshelye:

47.115.530.Ft
-2008.10.31.
2008.08.29.
Békescsaba
YárosteriiletéD.

- a tiiz és
A Hudák Köaaú K.ft.dolgozói a muokabelyelkonekieD.fegyeLroezettetr
balcsewédelmielőírásokbetartásalrellett - végeáékmulkíjukat
A teljesítés
a hatátídőkbetaraisóval' az előirósolouk ésa szerződésnek
megfele|óe4
gás
gb
hÍo lal an minősé en késznk.
Békéscsaba.
2009' áorilis 15.

4oo
}w|LATKozAT
A KÖzBEszERzÉsExRóL
szTLT 2003.Éucxxlx. rv. (KBI.)67.5 (2) BExEDÉsE)

|.

PoilTJA TEKII{ÍEIÉBE!{

A|u|írott,
Hudák Fé.gncogyvezetó,a Hudák Közmú ÉpítóiPari,Kergskgde|mi és szo|gá|tató
Kodáto|t Fo|o|ó6sóg0TáEaság (5600Béké-scsaba,
szabó Dozsr Utca56') égiegrzésE jogosu|t
képviselóje- az aján|atiÍe|hÍvásban
és a dokumentációbanfogla|tva|amennyiformai és tana|mj
ktvete|mény'
utasítás,kikötésésm0szaki|eÍrásgondosáttekintése
után- a Kbt.67' s. (2) bekezdés
c) pontjában
fogla|taknak
megfe|elóen
ezenne|
k|je|entem'
hogy
.
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A munkákközveten iÉnyílásáva|
gyakoítatt]a|
megbízott
szemé|yek
a megkívánt
rende|keznek'
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Név:
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Telefon:
születésihely:
születésiidő:

Álldmpo|gótság:

HudákFerenc
5600Békéscsaba'
Ríkóczi utca34l|.
-135,30152527
s6
661327
Kondoros
1948'július
28.
Magyar

IsKoLÁIM:
1954-1962:
]962J96ó:

Békéscsaba.
7. számúÁltalánosIskola
Technikum:
Békéscsaba'
VástílhelyiPál HídésVízmüépító
Híd-.vízműéDítő
technikus

MUNKAHELYEIMI
1966.jútius|7.tőlBékésMegyeiÁthmi Építóipari
Válalat: közmiiépítőépítésvezető,
199l.július01.től EpínforgKt.: Epítóipariágjazatvezptő,
1998'janwir 01-től HudtíkKt'zmü Kff.: üg}ryez€tő,múszakivezető(elenleg is).
SZÁI(MAI GYAKORLAT:
19ó6'július07-től folyamatosan
műszakivez€tói feladatokollátásrindolgozok' 1998.január
01-ttila HudtákKözrnii Kft. egyébfelelősvezetóifeladataitis ellátom.
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Iril'.g: Felelős\'Iúszaki
Vezetói
tönénő
Né\jegyzekbe
feI\ételmeshos5zabbitása

Határozat

.
!

-

Hudák Ferenc. (szülcte|t:]9]8.07'28.KondoL.os.
an)ja ne\e:vincze Lenke) Békéscsíba.
Rálióczi
a Bé1.éscsabai
Vásá|hel}i Pil Li.. lIrd. es \;zmüépltési
u. jJ,/1' sZán] 3latli lakost kérelnrére,
lechnikun által kiáliilo|t.l-B,,]96j-6ó.száIlú híd. és\izmtiépítő
technikusiokle\él.r'alaminta
BéI'és
]'íeg}'ciÁltalános Épitőipatiés VáIl.ikozásj Rt' (5ó00 Békéscsaba.
!,'azinc,.)u'..1')áItlll
icazolt25 évesésa Hudák Kcjzmű Epitőipari.KereskedelmiésSZolgáltatóKft. (j600 Békéscslba.
KaZincz}u..1.)á]taligazolt8 é\esszakmaig!trkorlataalapján
F\IV - Közl.óp. . B l 0 1 _ 016 l 1| nól.jeg1zókin1'ilr'ántartási
számon
kiizlekcdésépítő
technikus,fele|ósmüszaki t'czetőágazati besorolássaI
\ételétto\ ábbi 5 éYr,elme!:hosszabbí1o.'r.
a ljele]ós\Íűszaki \'ezetói Nérje-l1,zékbe
Eg;ben a korábbi FNIV.U-B,01.04ó/06 sZáfuúfeIelós nlilszaki vezelői 'jogosults.tg
én'én)ét
\esz!elte.
ÉhiLtározat
szánr]tott1j neponbell:]l|ellebbezésnek
\an hcl)e- tnel}ct
ellen cnnak kézhezr'ételétól
1póldán1bana KözlekedésiFőfelüg)'.lethezil389 Bud3pest62' Pf' l0]') cÍIne7\e.
halóságomnáL
]ehelben)'újtaniA té]lebbezési
eljárás día az eljárrisidí.j,a módosított9/200]-(Ii.1.l')
Kö\i)"i rendeleL 2'$ (3)
t'ekezdlsealapján]000.- r|. m.l}'ct a N'íAK i00j]000-0l7jss]5 00000000:'zámú.
Közl:kedcsi
Ioitlűg}elet iiöltsé.!\,etési
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me3tijÍó11iének
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l-.\.'\{.GM-Kö\r
Iendeletszelint köz1ekedósépítő
techlikus. Í;lclós miiszaliivezető ágazatibesorolását.a Felcliis
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to\áb|'i5 é\\el mcghossZabbitotram.
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Körös-lidéki Környezetvédelmi'Természetv-'édelmi
ésVízüg.vi

Felügvelőség
Gyula' luegyeházu. 5-7.

j70l Glula,Pt::99' lÉl.:(66)]62'94.|].{63'0.'ij Fax:(ó6)36l.75j
rÚstac|m:

ÜgylélÍog.dÁsiidó:

Hérfól 9 @l2 0o

l5470.002/2006.
ikt' szám
Előadói dr' lgricz Mária

Kedd: 9 oo.l2 0o

sze.d!: 9

!o.l2 oo; o|15 u!
lJ

csütönök:

9',-l:'o

Tárg'J-:Felelős MúszakiVezetóiNévjegtzékbe
felvétel

HATÁRozAT

.u:v
!ji':.ií;b ln i;!,Jli 3'
.'i.'..].jnl.rl .:]J.1liáia

valamint
módosítottépitőipari
kivitelezési,
Az l/2002.(I.7')FVM-GM.KöViM egÉttesÍendelettel
gyakorlásánakrészletesszabályaiÍólésaz építési
naplóról
a fe]elősműszakivezetőitevékenység
alapjánelreÍdelem
szóló 51/2000.(vII.9')FVM-GM-KöViM együttesrendeletl l-$ (4)bekezdése
I
L-

Hudák Ferenc
(szÍiletett:
Koídoros' 19.l8.07.28.' anyja neve:\'incze L€ n ke)
Rákóczi u.34/1'szám a|attilakosnak
Békéscsaba,
mint I. fokú
a Körös.vidéki Kömyezetvédelmi.Természetvédelmi
ésvizügl Felügyelóségné]
való fe|vé|e|éÍ
2006.
építésfelügyeleti
hatóságnál-vezetettFe]elósMúszakjvezetői Névjegyzókbe
júnills0] ' napjától20l I ' június01.napjáigterjedóidőszakra.
engedélyszám:
FvNl.Yízép..B.0.l.Ko0035/20ll.
Né.vjegyzéki

A hatáÍozat
ellen a kézbesítést
követő naptól sziimítottl5 napoobelül az országosKömyezetvé.
(1016 Budapest,Mészárosu' 58/a.)címdelmi,TeÍmészetvédeimi
ésVízügyi Fófelügyelőséghez
-2 pél.
zett, de a Kórös-vidékiKömyezet\'éde1mi'
ésVízügyiFelügyelóségnél
Természetvédelmi
dányban-benÉjthatófillebbezésnek
van helye 6793,-Ft igaz8atásiszo]gáltatási
díj megfizetése
mellett.
IN*DoKoLÁs
HLrdákFerenc _Békéscsaba,
Rákóczi u' 34/1. szám alatti lakos. felvételét
kéÍtea vizgazdálkodási
létesihlények(Vizilétesitmények)
Felelős lvlúszakiVezetői Névjegyzékébe'
Kérelmétésa csatolt mellékleteketáttanulmányozl'amegállapitottam,hogy az építőiparikivitelezégyakorlásának részletesszabályairól ésaz ép|tési
si, Valaminta felelós ml:lszakjvezetói tevékenység
naplóÍólszóló .nódosjtott. 51/2000'(vl1'9.) FVM-GI,1-KöViM együttesÍendeletl0.ll.$, valamjnt az l ' számúmellékletbenmeghatározott.a vízgazdálkodásiépimén!,ek'.B'' kategó.iás felelós
ésszakmai gyakorlati
műszaki Vezetói né\,jegyzékéhez
szűkségesszakiIányúszakmai képesítéssel
idóvel rendelkezik.
A névjeg}zékbevételiigazgatásiszolgáltatásidij befizetésemegtörtént.

Kérelnezót fentiek alapján a Felelős Műszaki vezetői Névjegyzékbefelvettem'
A hatáÍozatota kömyezetvédelmi ésvíziigyi miniszter iÍánltása alá tartozó központi ésteÍületi
államigazgatásiszervek feladat-ésbatásköréól szó|ó 276/2005.(xI. 20.) Korm. rendeletbenbiztosítotthaiískörómben eljrirva hoztam meg, figyelemmel a kömyezetvédelmi, teÍm€szetvedelmi es
vízügyifelügyelöségek illetékességi
valaÍninta nemzeti park igazgatóságok es kömyezetv&elmi és
vizügyiigaz8atóságokmíiködésí
területéről
szó|ó 29/2004.(X .25.) KVVM rendeletben
foglaltak.
Ía.
Á határozatot a közigazgatási hatósági etjáiís és szolgáltatás általrános szabályairól szóló .
módosított.
2004.évicxl-. törveny (továbbiakban;
Ket.) 72.5(1) bekezdése
szerintimódon,a fele.
gyakorlá&ánakreszletesszabayaiÍól ésaz epítesinaplóÍól szóló _
lós múszakivEzetói tevékenység
módositott.5ll2000. (VII.9.) FVM-GM-KöVíM együttesreÍIdeletl0.$ (2) bekezdésealapján adtam
ki,
A hatírozatelleni fell€bbezes lehetőségeta Ket. 98.$ (l) bek€zdese biztosítja.
A fellebbezés
előtedesztésének
a hatá.idejét
a Ket. 99.$(l) bekezdése
alapjánállapítottam
meg.
A fellebbezes eseténfizeteldö igazgarísi szolgáltatási díjról adott tájékoáatis a 9/2oo|. ( ' |4.)
KöviM rendelet2. s (3) bekezdésén
alapszik.

Gyula'200ó.június
AEdr.ea s. k,
i igazgatóhelyettes
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NYILATKoZATA szERzóDÉsTELJEsíTÉsÉHEz
RENDELKEzÉsRE
ÁLLó MUNKAGÉPEKRoL
L-

A|u|írott,
Hldák Ferenc ügyvezeió'a Hudák Közmű Epítóipari' KereskedeImi és szolgá|tató
Kor|áto|tFéle|ősségűTársaság (5600Békéscsaba'
szabó Dezső utca 56,) cég]egyzésre
]ogosult
- az aján|atife|hívásban
képvise|óje
és a dokumentációbanfog|a|tVa|amennyiformai és tarta|mi
köVete|mény,
utasítás,kikótésésműszakileíÍásgondosáttekin|ése
után- a Kbt 67 s (2) bekezdés
b) pontjábanfog|a|taknak
rnegfe|e|óén
ézénne|
kije|entemhogy a rende|kezésre
á||t eszkÖztk az
a|ábbiak

L
Gépmegnevezése

I

L.
1.

qépek:

KotÍó.rakodó

Hidraulikus:

l

Tömöritő qéDek:

I
L,

vib|odöndölő:

vibrolap:
3.

BontóqéDek:
légkomprcsszor
elektrom os bontókal apá cs

JCB
3CX
CATERPILLAR
206BFT

1

2402

1

2004
20012
003

WACKER BS 600

WACKER WP I
1550
I

SULLAIR 45
BASCH USH 27
HITACHI

1

2004

1
1
1

2004
2002
2047

1

l
) 2ao4

Hézagvágók:

4.

z

db a cég
tuIajdoaában

Úpus

-

hézagvágó:

NORTON
CLIPPER

I

srir"tt ,i*t
robbanómoto|os szivala ú:
eleKromos
merülöszivat|yú:

WP 20

2

8T-4876CT-267

4

bi enőpÍatós MERCEDES 410
teheryépkocsi:
D3,5t
billenóplatós
MERCEDES
teherdérkocsi: ATEGO 8157,49t

L.

kistehafuéDkocsi:

TOYOTAHIACE

7.

20072
008
20072
008
2044
2010
2006,
2007
2008

EC 220 ALCO2006
Honda:
2
2007
Honda:
EC 650
1
2006
A fent Íelsorolt gépek és eszk.izijk a vá alkozó tulajdonáb an vannak, per és
tehermentesek.
Békéscsaba,
2010jÚnius02
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'Bótcaóde bÚjnása' kápacfrá!ánák bóvn&é' .kadáttmén!.sÍn*eKét.gyhá!án. éplt&i b.ruházás
kivits|ozé$rc
Indítolt
egFzéÍ(l
kozb€zezási 6|iárfuaiánlattéd.l€

NYILATKOZAT
a kt'zb€szer2ésok6l szóló 2(xB. évicnx.

Yó á|y (xH') 7í .s' p) bokezdé.énekt9kintotl'ben

A|ánIattovó:
neve:

sar|€di Epitóip..i Közö6 Kfi.

clme:

5720Sarkad.Ossvu.2.

jogosu|tképvise|ője
Alu|Írott
Kiss sándor, mjnt aján|attevónyi|atkozattéte|re
a KÖzbeszerzésekró|
szó|ó 2003. éVi oXX|X. töNény 71. s (3) bekezdésének
tekintetében
tárgyi aján|attéte|
során
nyilatkozom'hogyaz általamképvise|t
vá||alkozása szerzódéste|,jesÍtéséhez
nemvesz igénybeo|yan
alvá||alkozót,
aki,i|letőleg
amelya Kbt'60.s, i||etöleg
a Kbt.61.s Ve.int a kizáróokokhatá|yaa|á
estK.

Dátum:
2010'június
4

aláíÉs

//63
fé|újltása'kapecitásának bóvít.ás€' skadályment*frésÓ Kébgyhá'án'
inó|lotiéov96ÍÚkr:b€szézési

áp'tó!l

b€fuházá3

NYILATKOZAT

a vá||a|kozás
KKvtv.szedntjbesorc|ásáró|

Aáí|att6t/ó:

saÍtad|Épitóipadt(özö€

clme:

l(fr.

I 5720Sarkad.Ossvu.2.

Alu|Írott
Kiss sándoí' mintaján|attévönyi|atkozattéte|re
jogosu|tképüse|ójetárgyi aján|attétie|
során
nyi|atkozom,
hogyaz á|ta|am
képvise|t
vá||alkoás
féj|ödés0k
'a k.s.ésközépvá||a|kozásokró|,
támogatásáól'szó|ó2oo4'évi)üX|V't'örvény
(KKVtv.)
szerint
mioo\.áíá||(o{&nak, !@!!g!@b!!!

/ köEépt'á||a|k@á.naK minósül'

nemtaÍtozika KKrv hdáva alá.
'

megfe|e|ó
résza|áhúzandó

Dátum:
2010'június
4.

rkr(i^ ( {v !r. :,'.

|..iijrrJ.^'' | :.''2

í).13

4,90
Tálv:

'Bó|csóde |HúiíráÉ.'kápedÉ6ának bóvíü.só' e*adáVi€ntesltá.o
kfull€jéz&éÍ. indÍioü6!V*ííl közbosz.r.é6i 6ÍáÉ! aján|áüátele

r!ébgytázán. éPnési b€ruházrs

NYILATKOZAT
a Kizbe€r:é6g|o6| Ezóló 2 '3. á.| cxxlx. Törvény(Kü.) 7í.s.(í)
bgkezdéE
a){) po]íiain.ktekintrt6bon

sa*adl ÉoÍtóiDad
Kózö. Kfr'

ctme:
5720SarlGd,Tssv u. 2.

jogosultképviselóje
Alu|írott
Kiss sándor' mintaján|attevó
nyilatkozattételre
a KözbeszeÍzésekró|
szó|ó 2003.évic)ü|x. t.árvény
71. s (1) bekezdésa) c) pontjainaktekintetében
tárgyiaján|attéte|
hogyaz álta|am
soránnyi|atkozom,
képvise|t
vá||alkozás|
a)

71.s ('1)bekezdés
a) pont:
a közbészezésa|ábbirészeinekte|jesitéséhez
kÍvána ktzbeszezés értékének
!Í4szézg!étá!
némmeoha|adó
mértékb€a|vá||alkozót
n
igénybe
venni:

Munkarész megnevezése:
- bádogozás
- asztalosfu|úiltási
ésjavÍtásimunkák,redónyrkjavítása
- lakatosmunka
- inÍormációs
táblák
- épü|etgéÉszeti
munkákmunkadÍa
- villanyszere|és
munkadÍj
b) 71-s (í)bekezdés
b)pont:
a sze|zódéste|jesítése
soÉna kÖzbesze|zés
értékének
!Esz!!z3lé&!$egba|g!é-!BilÉ!!c!a
közbeszeÍzéskövetkező Észeinekte|jesítéséhez
az a|ábbia|vállalkozókat
kÍvánjaigénybe
vennj:
MunkaÉsz
- zsa|uás' ál|Ványoás
- he|yszíni
beton,vasbeton
- elóre.gyártottszefkezetek
- kómÚvesmunkák
. vízvezéték.szere|és

10 %felettialvá alkozó
- EndÍényiés
TársaKfr.

- Földmunka
- A|apoásimunka
: He|yvínibeton.vasbeton

. HudákKözműKft-

- n..k^|Á

Á^ítÁE

T) 71.s (1)bekezdés
c) pont:

a sze.zódésteljes|téséhez
az a|ábbiefóforÉst
nyújtószérvezetet
vgszi igénybe|
Pénzogyiésgazdaságia|kalmasságigazo|ásához:
Múszaki' i|lEtöleg szakmai a|ka|masságigazolásához:

Dátum:2010.június4'

A|áíÉs

lqt
,,J.1
''BT|csöds fe|ÚjÍtásá' tapacitágának bóvÍtélé' gkadálym.nlgsltése Ké|ogylrázán,' ópÍtósi bsruházás
kivlté|ézésére
ind|to||
éolszeÚ kózbeszezésiéLiáÉs
aián|áltétg|e

NYILATKOZAT
a f é|e|óeségbiáo6|táB
megkötéséÉ|

Aiánlattevó:
sa*edi ÉpítőiDaíi
Közö6 KÍL

clme:
5720Sarkad.lssv u. 2.

jogosu|tképviselójé
A|u|írott
Kiss sándor, mint aján|attevónyl|atkozattételre
nyi|atkozom'hogy az
á|ta|amképvise|tVá|la|kozástárgyi közbészerzésie|járásbanaz aján|atkéíési
dokumentációban
megfeIe|ó
e|óírtaknak
*
fe|e|ósségbiztosÍtássa|rende|kezik'
*

fele|ósséobiztos|tástaszé|zódéskttéstmeoe|őzóenmeoköti.

rnégfe|elő
részáláhúzándó

Dátum.201Q.lú!iu-s-4

li Er:

a|áÍrás

lqq
"Bó|6ódé

f6|üjÍt&g. kapaciiásáná\ bóv|tés6'akadá|y'énbs||&€ Kébgyhézán.

NYILATKOZAT
számIavez6t6pénzintézgtokró|

Aiánlattevó:
neve:

sarkadi Eoítőipar| Közö6

Kft.

cÍme:

5720sarkád'ossv u' 2.

K & H bank'
Ezútonnyilatkozom'hogy a sarkádi ÉpitőipaíKÖzös Kft' számlavezetópénzintézete:
nem rendelkezÚnk
tÚI továbbipénzintézétné|
igazo|áson
hogya bényújtott
Íovábbányi|atkozom.
pénzintézet
igazo|ását
becsato|tuk'
ésVa|amennyi
szám|avezetó
bankszám|áVa|
4sarkad,20'|o.június

,19<

l. oldal,ósszcsen:4

á |gazságijgyi és Rendészítl M|nlsztérlum
=7 céginforínációs
ésaz Elenronikuscégeljé|áúan
Kózranúködó szolgálat
q 1055Budapest,Kossuthtér4.

Cégkivonai
Acg.04.o9.o02099cégjegrzékszámú
saÍkadiÉpít6ipa.|
Köz6s Kor|átottFe!é|ó63égú
Társáság (5720sarked, ósly
u.2.)cág 20í0'júnjus1. napjánhatályosadátaiakövetkezók:

|.cégformátó|függet|en adatok
1.

Á|tatán€ adalok
cégiegy.ék5záín:oa-o$002099
Kodá|o|líe|elóssegütáí5asá9
cégformeI
Béjegyezve: 1993í2'/08
A cégelnevezésé
saíkedi EpítóipaíiKózós KoÍláto|tFe|e|össegÚTársaság
HatáIyos:199a1 1l13 ...

5.
5/1.

A cégszékhe|ye
5720sárkad' lssy U' 2.
Helélyos:1992.|1l13 ...
A létes,tóokirat kelte
1992.november13.
HatáIyas:'|992|1'|
l 13 .'.
2000.június7'

HaIéIyos:2ooonaBo
...
2001.decemb€ l .|4.
Hatályos:2oo2nzo1 ...
2006.februáÍ
6.
Hatályos:2@6nz2a ...
20m.decefubeÍ
14.
aeiegye2és
kelte:2@TBl1 4 Közzétéve
: 2@7lu| 12
Hetélyos:
2oo7n3l14 .-.
816-

2oo7.március5.
Bekwezéskelte:2007ng14 r|özzétéve:
2@7Ml12
HaIáIyos:2oom3|14
'.'

8n.

2007.december
28.
A változásÍdóponla:2oo7|12na
Belegyezé
2@Bn2]2a
s kelte: 2008n1B1 rnjzzéEve:
HetáIyos:2oo7n22a ..'

8/8.

2008.július
30aeiegyezés kelte: 200ah orn2
Halélyos:
2008nol02...

8/9.

2008.szeptember3o.
A változasidópodja:2oo8nsBo
8 ejegyezés kelte: 2oou 10nz

, https:/Go\'.e-cegieqzek.hullfVOnline
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2. oldal' összesen:4

..'
Hatá|yos:2oo8n9Bo
2o1o. ian!áí 27.
B ejegyezés ke lle: 2010l02|11 Kö zz éléve: 2o10n3n4
Hatályos:
2o1onz11 ...
A cégtevéksnységa
EgyébépÜletgépészeti
6zere|és
Béje9yezés kene: 2009n2 na
Hetályos:2oo9n2n8 '..
|égkondicionáló.szere|és
Viz.' gá2..fÜtés.'
Bejegyezéskéft€: 2o09n2n8
Hetáws: 2oo9n2l28 ...
B eiegyé2és keII.: 2@9lo2|128
HatáIyos:2omn2n8 ...
ÉpületaszlaIos'sze*ez6t
szere|és6
Bejegyezéskelte:20ogo2n8
H atalyos:2cn9t02ng ...
Padlo.,faIburko|ás
Bejewe zés kelE : 2@9n2na
Hatályos:2o09lo2l28...
B éiew ezés kefte: 2oo9loz 28
Hatályos:2oo9n2n8 -..
Lak& ésnemlakó épü|etépítése
Fótevékenység.
A váftozás időpontje: zooan7 Bo
Beiegyezéskelte:2@9n2n8
Hatályos:2oo9n2l28...
9.4í'

Fo|yadék
szá|litásál€ szolgá|ókózmúépítés€
A változás id.oponaa:
2o08n7Bo
B ejegyezés keIte: 2oo9l o2l28
H etalyos : 2009nzl28 ...
Egyébm'n.s.épités
A váftozás idópontia:2N8n7Bo
Bejegyezéskelle: 2009n2n8
H atáIyos:2009n2Í2a...
Bon|ás
A vatozás idópodja: 2oo8n7Bo
B ejew ezés keI e: 2009n2n8
Halályos: 2oo9n2l28'..
Épitési
telü|ete|ókészltése
A váItozásic]óponlja:2oo8n7Bo
Beiegye2és kelte: 2@9n2Í2a
Halályos:2o09nz28...
Villanysz€ Í e|és
A véltozásidopontja:2oo8n7Bo
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3. oldal,iisszesen:4

Bejegyezéskelte:2@9n2n8
Hatá|yos:2@9n2na ...
:5yél bcí6jer..p;iésm.n'!'
A váItozásidóp@lja: 2o08n7Bo
Bejegyezéskdté:2ú9n2r2g
Hatalyos:mlgn2ng...
Tetófedés.
t.tósze*ezel-épÍtés
A váItozásidópontja:2oo8l07l30
Bejegwzés kelte: 2ú9n2Í28
HaEIyos:200p,r02t28
...
EgÉbs9edálisszaképítés
m.n..'
A váftozásldópontja:2008|07130
Be|ie
wezés kélte: 2009|02128
HaIáW:2@9I02na ...
A múkódésbefejézésénék
id6pontja
ha|ározal|án
Hatályos: 1992|11h3 ..,
A céglegyzett tókéié
összeg
Osszesen

Pénzném

3000000 FI

íátá'os: 2000i!c8/30...
A képvise|otr€ , ogosu|(tak)
ád.ta|
tsaségviselö)ísn':7óü' E2sébe'
l'a9| !a]os'!'grye::'-ó-(y.e.etó
je||825í492í57
Adóazonositó
A képvise|ot
módja:önál|ó
Jogviszonyke.dete:2008/0ír'oí
A változás idoponle: 2o1onz 11
Bejegyezéskel|e:2o1on2n 1 KözzéEve : 2o1o|o3!o4
Hatályos:2o10n2n1..'
q zeló tisztségv|seló)
íá''r Buzl //ona'l
Í's: 9ádot !gy'vT-l9
aooa.zonosrtt
jet:8359433860
A képüse|et
módja:óná|tó
Jogviszonykezdeté:
20í0101/27
A váI.ozásidóponlja:2o1uo1n7
Bejegyezéskelte:2o1on2n1 Közzéléve:2o1o|o3|u
Hatályos:2a10n1n7...
A könywi:sgá|ó(k) adatai
sztán csi||aían.:szóke l,ona,,
Jogviszony
kezde|e:2006/1zí5
Jogviszony
vége:2011/0í31
Beiegyezéske|ta:2oo?|03|14Közzé!éve:2oo7to4|12
Hdlályas:2007l03|14 ..,
A cégstatisztikai számje|e
'11u221í4120'11?04.
Beiegyezéskelle: 2oo8n1n 8
Ha!ályos: 2008la1n1 .'.
A cégadószáma

/go\'.e.ceEeg),zek'hu/Il\,íonline

2010.06.01.

{36'
11.
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4. oldal,összesen:4

Adószám:11042215.2-04.
Hatálws: 19g3h2|o8.'.
4 ióg páirfo.:á |r.! j.l!ó.::|:::
10402623"26211217-00000000
A szám|amegnyitásánakdátuma:í999/o5/l7.
A pénzfoígahije|zószámot
a Kereskede|miés
(1a51Budapest
Hite|bankR|'
vigadótér1.)keze|i.
cég]egyzékszáí 01í$04í043 |
Hatályos: 2oo2lo1|3o'.'

cégfoImátólfüggő adatok
A tag(ok)adatai
NégyLaios (an.: Tóth Erzsébet)
A tagságijogviszonykezdete:199zl1í3
Bejegyezéske!Íe: 2oo7|oau Közzétéve:2007/c/'|12
Hatályos: 2007lo3|14 .-'
Kiss sándoÍ (an.: Buzi lloné)
A |agságijogviszonykezde|e:199z11|13
A változás idópont,ja:2o'|olo'||27
Bejewezéskelte: 201on2l11KózzéÍéve:
201orc3n4
Haiályos:201on127 '.'

Készült:201an6n1 10:01:a1. A szolgáltaloü adaÍoka kibacsá!ás idóponlában negegyezneka cégnyilvántalö Íendszer
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eÜáó PapnéDr. Pavuk Erika
HulinéDoktor susora Márta $'u|ai közjeg}zó he|yenescként
hogy' a je|en tanúsítványhoz
hozzÁfílzó|t,4
á|ta|^Ín
Gize||a közje$,zöhel),ette5tanúsítom,
ésRendészeti
Minisaériumcéginformációsés
olda|bó|álIó cégkivonataz lgazságüg).i
/N.ég]/
Közreműki'dö szolgálatáltal20]0' /Kertöezer.tizedivéYijúnius
az EIektronikuscégeljárásban
|akóhel}.éré
hó l. /Első'/napján nyi|vántartoltadatokkal. kil.évea természet€ sszemé|),ek
r.onatkozórdatokat. mindenbenmcgeg}.ezik..G}u|a,20l0. /Kettóeze..tizediVé\ijúniushó l. /E|só/napj

ffi

AZ-n Yn-

PapnéDr. PavukErika Gizella
tözje$'zöhelyettes

ak.dáfínsntBfr&. rúí.gyháán' épftéri

NYIl.ÁTK(xAT
a í.|exbeégl'túcÍtás
mogl(ötácét6|

Aiánlattevó,|0%fe|ettiafuá||alkoáia:
neve:
é8TáÍ8at(fr'

clme:

5600Békéscsaba'
Gutenb€ r qu. 5.

jogosu|tképvise|óje
Alu|Írott
Endrényihrc, mintaján|attevó10%fe|ettia|vá||a|kozója
ny||atkozattéte|re
nyi|alkozom,hogy az á|ta|amképviseltvá|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

Ú

433

Tárov:

fs|ÚjÍtása' kapaolásának btvítá$' akadályíÍÉntosí!áEé
Kél.gyhá:áÍf ép|!$| b.ruhá2ás
"Bó|csöd€
kózb*zezési é|jáÉsaiánlatlgle|g
kivité|azéséÉ
indítohegvszeÍú

NYILATKOZAT
szám|avezetó pénz|ntézetekró|

Aián|attevó10 % fe|ettia|válla|kozóia:

neve:
EndÉnvi& TáÍaaKfr.

cÍme:
Gutenbeíqu' 5.
5600Békéscsába.

pénzintézete:
Ezútonnyi|atkozom,
hogya End.ényi
és Társa Kft. snám|avezetó
Budapestbank.
igazolásontúltovábbipénzintézetnét
nem rende|kezünk
Továbbányi|atkozom'
hogya benyújtott
pénzinÉzet
ésvalamennyi
igazolását
bankvámláva|
számlavezetó
becsato|tuk'

Békéscsaba,
2010.június4
Endrényi ésTársa KFT'

Íoo
NYILATKOZAT
A Kbt'306's (2)bekezdésalapján
A|u|Írott'
Hudák Forrnc ogyvezetó'a Hudák Kö?míi Építólpar|,K9reskod.tmi & szo|gáltató
szabó Dezsó uba 56.) cégjegr2ésre
Kottáto|tFolo|ó!€ógú T.Ís.!ág (5600Békéscsaba'
iogosu|t
képviseIóje'
es€tén, mintaz EndÉnyiés
tudomásu|
veszem,hogy8 Kbt 306.s (2) bekezdésa|apjánnyertesség
meghatározott
Társa Kt. 10% fÖ|ött jggrzett afuál|a|kouója'
9 Kbt 306. s G) bekezdésében
megg|ózóEnbemuiatom,
fEle|ősségblztosÍtási
szezódéstínegkrttm,ésaá a szerzódésa|áÍÉsát
arró|'hogy
egybennyi|atkozom
megÍele|nek
az aján|atkéröá|b| megnevezett
a|ka|rnazott
építési
anyagok,eszktzök' beÍendezések
gzabványokban
el|enőÍzéséhez.
Hozájáru|oka szabványszerüteljesÍtés
fog|altaknak'
a helysz|nen
hozzá)á|v\ok
a munkálatokat
Nyilatkozatommal
továbbáahhoz'hogyaz ajánlatkéró
s€gÍtema2e|lenör munkáját
m0szakie|lgnórÚgáne||enörizzeéserreiÉnyu|óko|önfe|kéésné|ko|

Békéscsaba'
2010.június02.

HudákFerenc
ügyvezetö

Lo4
1o % FELETTI ÁLvÁLLALKozT

NYILATKoZATA

a száml&yez€tő pénzintéz€tek tekint€tében

HudákKözníi Kff.
5600Békéscsaba'
szabó Dezsö u. 56.

(vál|8lkoás nevé)
(sz(ikhelye)

11059109:244
Hudí*Fcrenc

(adósáttl)
(üs/vezetö

neve)

Eáton nyilatkozom,hos/ a (vállalkoás nove).,mint ajánlattevő l0 % fe|etti a|vá|lalkozója
száÍlavezetópénántézeto:
KereskedolmiésHite|bankzrt. Továbbányilatkozom,ho$/ a bényújtott
igazo|áson
túltovábbipénzintézetnél
nemrendelkeziinkbankszámlávalésa sámlavezető pénzintéz€t
igazo|ását
bocs8toltuk.

Békéscsoba"
20l 0' júniusl 0.

,&.ffiáffi$#;

KlLTsÉGvETÉsIFÓÖsszEsiTó

Naryközségi Önkormányzat ' Kétesi házi' Fő tér9.
Bö|csöde épúlet
tefv€ z ett bővítési,korszerűsítési
ésfelújításimunMiró|

Anyag:

Díj:

12.14'7.365

12.690.004

2., Épületgépészeti
munkák:

7.198.'72r

2.024.50'7

3.,Villanyszerelés:

2.709.2t8

t.l2t.'7'16

4..Palkoló éoítési
munkái|

2'.|34'925

1.235.290

l.. Építészeti
munklák:

osSzEsEN/nettó/:

24.',|90.229

Ánvag +Díiösszesennettó:

18.0'.71.57'1

42.86l.806

Sarkad,2010.06.01.

ÜTs.r.''.').n''.=
i- ;J'2 o'!

T, l.,lllrq'1

Ad

t..4:11i'...:.:..........-........

SarkadiÉpítöipariKözös Kft

/oS

NAGYKtzsÉGIÖNKoRMÁNYZAT

5741
KÉTEG\,R{zA'pó rÉns.

leírása:
éDülettervezettbóvítési.ko$zerűsítési
i munkái.

Kelt:

20l0. évjúnius
hó 4.nap

KészítettesaÍkadiEp.ip.Közós Kft

Üttörő utcal l6. szárnGnsz.:574)

KöltséwetésÍöösszesító
Anyagköltség
közvetlen költsége
közv€tlen költségei
önkölMg

összesen

Díjköltség

t2.'14',1.365

12.690.004

12.'147.365

12'ó90.004

r2.747.365

12.690.004

12.747.365

i fedezetvet.alap

t2.74',1.365

i ksg.vet.alap

12.690.004

vetílésialap l.4
vetítési
alap

25.43',r.369

vetítési
alap

2s.437.369

,rra

25.437.369

Aláírás
tollségv.tse oN 20l0-l adaná.táelEndj. 9€lin! a TERC vtP p'ogMcromagjávr]k.rú|tkiíds.a'
éPir6ttslo8
c|VeE\.trcvipvoto-l\ons2ta\Epú|.r

{o4

1. oldal

Esi ségrejuÚó (HUT)
Anyag
Munkrdíj

Tóte|szám
Tételkiírás

A téÍ€ l ára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

(00002EndrényiésTársa Kft.)
K15.002.1.1.1
Kétoldalilábazatzsaluzás.
fa zsaluzattal,
24,71 m2

0

K15402-4.1.1(00002EndrényiésTársa Kft.)
Egyoldali lábazat zsaluzás
fa zsaluzattal,
11,03 m2
0

1.178

29.179

I.767

19.490

K15-004-2l.3.l.l.t.3(00002EndrényiésTársa Kft.)
Gerendazsaluzás,
60 cm oldalmagasságfelett,
fa zsaluzattal,kapu
alátímasáó álv.iúnyal,
fiidémzsaluzattólfuggetleniil készítve,
4'0l-6 m magasságközött
4,58 m2
7.524

0

3].ló0

(00002EndrényiésTársa Kft.)
15.012.33'2
pallóte téssel,
Bakillványkészítése
vasbakból'2'00kN/m"
teúelhetőséggel,
l,50-4'00m magasságközött
150 m2

10428

608

21.002-1.lí00003Iludák Kft.)
Humuszostermőréteg,
termófóldleszedése'
gépie[óvel, 18%.osterephajlásig'
terítése
bármilyentalajbarqszríllít.íssal,
50,0m-ig
30 m3

l ll0

21-003-5.1.1'1
(00003Hudák Kft')
MÚka.írok |dldkiemeléseközművesítetttelületen,
kézieróvel,
bánnelykonzisáenciájútalajban'dúcolásnélkül'
2,0m' szelvényig,
I-II.talajosz&íly
26,549 m3
O

2.071

21.008-1.1.1
(00003Hudák Kft.)
Döngölés kézierővel
száraz,ftildnedves
I.n' feÍésitalajosztrílyban
1l,06 m3

i köIlsóglctóseoN2010

474

15.642

91.200

33.300

0

54.983

9.6ó6
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K2l.011-1.2.l(00003Hudák Kft.)
Fejtettfi'ld felrakása szállítóeszközre,
géppel'
talajosztáIyI.ÍVFelesleges
fiild elszállításakijelölt hel)Íe
0
26,5 m3

2. oldal

A tételára összeseníHUF)
Ányag
Munkadíj

37.630

1.,120

(00003Hudák Kft.)
2l.011.7.2.0120015
Feltöltésekalap- éslábazati falak közé
ésalagsorivagy alá nem pincézettÍöldszinti
padozatokalá' az anyagszéttetésével,
mozgatásával,
kézidöngölésse],
osáályozatlan kavicsból
Nyershomokoskavics NHK 0/ó3 Q-TT Nyékládháza
4.864
2.465'76
11'0ó rn3
(00003Hudák Kft.)
21.011-11.3
Építési
törmelék konténeleselszállítísa'lerakása,
lerakóheiyidíjjal'
5,0m3-eskonténelbe
14 db
25.080
(00003Hudák Kft.)
21-011-12
Munkahelyidepóniából építési
törmelék konténerbelakiása.
kézierővel' önálló munka eseténelszámolva,
konténer
szállításnélkiil
0
665
70 m3
(00003Hudák Kft.)
K23-003-1.2-00l20l0
készítése,
Betonalap
darustechno|ógiával,
...'.minőségÍi
betonból,
talpalap
c8/10- )oJ(H) ft'ldnedveskavicsbetonkeverékCEM 32,5pc.
DmN: 16rnm.m = 6,2 finomságimodulussal
l0.2ó0
0
0,805 m3

27.27t

53.796

351.t20

4ó.550

8.259

(00003Hudák Kft.)
13 K23-003-2-0112210
Betonsávalapkészítése
szivatt}rlstechnológiával,
..'..minóségű
betonból
kavicsbetonkeverékCEM 32.5pc.
C12115 Xob(H) képlékeny
Dmd_ 16mm, m = 6,5finomságimodulussal
15,881m3
0
3.561

kollsé$ets u oN 2010 l adaltár létb.ndje g€!in!

a TERC vlP prcsrmcsonagála|
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ErységrejuÚó(EuF)

Anyrg

Munkadlj

(00003Hudák Kft.)
23-003.11.1.0012010
szel€lőbeton késátése,
.....minőségu
betonból
8 cm vastagságig
C8l/l0 - )o.IGI)fóklnedveskavicsbetonkeveÉkcEM 32'5Pc.
Dorx- 16mm,m = 6,2 finomságimodulussal
0,475 m3
23.154,t2
7,030
3l.000-132 (00002Endrónyi ésTársa KfL)
Betonatizatok'járdák bolüásal 0 cm vastagMgig,
kavicsbetonból,
salakbetonból
280 m2
0

2.318

3l{0l.12.1-0220955 (00002EndÍényiésTársa KfL)
Baonacélhelyszíniszerelése
ffiggóleges.v'as|!'ízszintestartószerkezetbe,
bordásbetonacélból'
4-l0 llm átloérőkózött
FEMLPI hidegenhúzottboldás 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 ésTírsa Kft.)
BetonacélhelyszítriszeÍelése
foggólegesvagy vízszintestaltószoÍkezetbe'
bordásbetonacélból,
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 (00002Endrényi ésTársa Kft.)
Betorucélhelyszíniszerclése
frggöleges vagy vÍzszintestaltószer*ezetbe,
bord.ásbetonacélból,
12-20mm átrnérőközött
Bordás betonacél,szálbaÚ, B 60.50 12 mm

02t7 t

266.512,68

87.701

3t4o1.t.2.24220668 (0|[02 Endrényi ésTársa Kft.)
Beúonacél
helyszíniszerelése
fliggóleges va$. vízszintestaltószerkezetbe,
bordásbetonacélból'
12-20mm átméÍóközött
Bordás betonacél'sálbao, 860.50 16 mm

0,171 r

266.s72,68

87.701

3, oldal

A téte!ára összesen (HUF)
Anyrg
Munkadíj

10.998

0

3,339

649.040

40.621

20.043

100.072

49.378

57.846

19.031

45.584

14.997

kórselúés e tN 20l0-l add&ítlc|Í.idjc sa.i4 aTERc vlP prcgti|t|ixmlgjáw|t€ÍÍtt tiir&É
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31411.3.1.1-0250510
(00002EndrényiésTársa Kft.)
vasbetonfalkészítése,

x0v(H),xc 1' xc2' xc3 kömyezetioszt]ílyú'

tisse képlékeny
vagi képlékeny
konzisáenciájú betonból,
kézibedolgozással,vibrátorostömörítéssel,
.. 12cm vastagságig
C30/37- XC3 képlékenykavicsbetonkevelékcEM
D.a*= 24 mm, m = 7'1 finomsági modulussal
234 tu3
39.989,4
14.648

93.575

34.276

101.373

34.965

kisséképlékeny
vagyképlékeny
konzisaenciájú
betonból.
kézibedolgozással,vibátolos tömörítéssel'
25-50cm vastagságközött
C30l37'XC3 képlékeny
kavicsbetonkeverekCEM 52,5pc'
D6E.= 24 mm, m = 7'l finomsági nodulussal
1,593 m3
39.605,28
13.308

ó3.09r

21,200

31-01l-21.2.2.1-0430330
(00002EndrényiésTársa Kft.)
oszlop,pillérkészítése,
vasbetonbóI,
tégjalap
vagyives kereszBlelszenel.l|4 aÍányig.
Xov(H),xcl, XC2, XC3, XF2, xP3, XF4,
XC2-xD2-xF1' xc3-xD2-xFl kömyezeti osálíIyú,
kiss keplékenyvagy képlékenykonzisztenciájúbetonból'
vibn{lással'kézitovábbítással
C30/37. XF3 ft'ldnedv€ s kavicsbetonkeverékCEM
D* - 24 mm, m =ó,3 finomsági modulussal
1,337 tn3
44.656,92
r5.44ó

59,706

20.651

31-01t.3.l.2-0250510
(00002EudrényiésTársa Kít.)
vasbetonfalkészítése'
x0v(H)'Xc1' xc2' xc3 kömyezeti osáályú'
kisséképlékeny
vagy képlékeny
konzisztenciájúbetonból'
kézibedolgoássa.l,übÍátorostömörítéssel,
13-24cm vastagságközött
C30/37.XC3 képlékeny
kavicsbetonkeverékcEM 52,5pc'
Dnu = 24 mm' m = 7' 1 finomsrígimodulussal
2,535 m3
39.989,4
13.793
(00002EDdrényiésTársa Kft.)
31-01l.3'1.3-0250510
vasbetonfalkészítése'

xov(H)'xc1' xc2' xc3 kömyezetiosznál}ii,

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\20l0ltlnl/|alFpülelcpitész.lJo8

Tételszám
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Anyag
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(00002EndrényiésTársa Kft.)
31-021-1.1.3.0250510
vasbetottgerendakészítése,
xov(tI),xc1' xc2' xC3 kömyezeti oszLílyú,
kisséképlékenyvagy keplékenykonzisztenciájúbetonból'
kézibedolgozíssal,vib'rátorostömörítéssel,
750cm, keÍesztÍnetszet
felett
.
XC3
képlékeny
kavicsbetonkeverékCEM 52'5 pc.
C30/37
D*= 24 ríLrn,
m= 7,l finomságimodulussal
0,534 m3
39.ó0528
11.513

21.149

6.t48

kisséképlékenyvagy képlékeny
konzisáenciájú betonból,
kéá eróvel. vibnítorostömöítéssel.
12cm vastagságig
C30/37- XC3 képlékenykavicsbetonkeverek CEM 52,5 pc.
D'o = 24 mm, m = 7'1 finomsrágimodulussal
2,664 B3
13.793
39.989,4

10ó.532

36.14s

(00002EndrényiésTársa Kft.)
3l-030.l1.2.1.1-0121110
Betonaljzat készítese
helyszínenkeveÍtbetonból'
kisgépes'betonsávatq^itovábbítássaléskézibedolgoással,
merevaljzaba, tartószerkezetreléccellehrlzva'
kaücsbetonból,c 8/10- c 16D0
kisséképlékenykonzisáenciájú betonból,
6 cm vastagságig
Cl6i20 - x0b(H) kisséképlékenykavicsbetonkeverékCEM 42,
5 pc' D'* = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
16,145 m3
30.613,44
8.s08

494.254

131.362

31.030.11.2.l.2-0l21110
(00002EndÍényiésTársa Kft.)
Beton aljzat készítése
helyszínenkevert betonból,
kisgépes,betonszivattyútovábbítássaléskézibedolgozással'
mercv a.ljzatTa,
taltószerkezetreléccellehúzva,
kavicsbetonból'C 8/l0 - C |6/20
kisséképlékenykonzisáenciájú betonból,
6 cm vastagságfelett
c l ó/20 - xob(H) kisséképlékeny
kaücsbeton keverékCEM 42'
5 pc.Dma.= 16 mm' m = 6,4finomságimodulussal
26,918 m3
10.693
30.ó13'44

824.053

287.834

(00002EDdrényiésTársa Kft.)
31.{|21-4.1.1-0250510
Síkvagy alulbordás vasbetonlemez készítése,
15..os
hajlásszögig,

xov(H)'xcl' xc2' xc3 kömyezetiosáályú,

i lótts.gv€tés & TN 20I0- | sddl'r t,l.t'€.djc
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(00002EndrényiésTársa Kft.)
1.1.1.0119901
azonnal terhelhetőnyílásáthidaló
(válasáal áthidalók is), taÍtószeÍkezete,
i kötés nélkiil'
áthidaló elemekból vagy több elem
szélességíi
mellésorolásával, ateheÍhordófalváll előkészítésével,
hőszigeteléselhelyezésenélkiil,
0 t/dbtömegig,
agyag-kerrimia
köpenyesnyiltisáüidaló
keiímia burkolatunyílrisáthidaló,
s elernÍnagas
,1,00m
2.704,64
1.881
5 db

13.543

9.405

(00002EndrényiésTársa Kft.)
1.1.1-0119902
azonnalterhelhetőnyílásáthidaló
(válaszfal á1hidalók is), táÍtószeÍkezete,
elhelyezése
csomóoontikötés nélkiil.
szélességú
áthidaló elemekből vagy több elem
mellé
a teherhordófalváll előkészítésével,
sorolásával.
og'Í&is
kiegeszítőhőszigeteléselhelyezésenélkül'
0'10t/dbtömegig'
agyag-kelrímiaköpenyes nllásálhidaló
égetett
PoRoTHERM S elemmagask€úmia burkolatúnyílásáthidaló'
1,25m
23 db
3.346,2
1.881

16.963

4r.26J

(00002EndrényiésTársa Kft')
32-002-1.1.1-0119903
Előreg/lírtottazonnal terhelhetőnyílásáthidaló
(vrálaszfaláthidaiók is)' taÍtószerkezefue,
elhelyezése
csomópontikötés nélkül'
falazatszélességú
áthidaló elemekből vagy több elem
egmás mellésorolásával, a tehelholdó falvríllelókészítésével,
kiegészítő
hőságeteléselhelyezésenélkiil,
0'10t/dbtömegig'
égetett
agyag-kenímiaköpenyes nyílásálhidaló
PoRoTHERM S eleÍfnagas kenímiabükolatú nyílásálhidaló'
1.50m
1.881
6db
4.033,92

24.204

11.286

költségveiése oN 2010-1 adattÁriéielÍendjeszúin! a TERC \t1P progrÚsomagJával keírll kiíásrá,
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(00002EtrdrényiésTársa Kft.)
32.{n2-I.l.1.0119905
Elórpgyrfutott
azonnal teÍhelhetőnllásáthidaló
(válasdal áthidalók is), tartószerkezetre'
clhelyezése
csomópontikötés nélkiil,
falazatszelességűáthidaló eleÍnekbőlvagy több elem
egmás mellésorolásával, a teherhordófalváll előkészítésével,
hőszigeteléselhelyezésenélkül'
0 t/dbtömegig'
agyag-kerrárnia
köpenyes nyílásáthidaló

RoT|ItRM s e|emmagas
keámiaburkolatú
nyi|ásáúidaIó.

2,00n

5db

5.752,56

1.881

28.763

9.405

(00002EndrélyíésTársa Kft.)
1.1.1.0120011

BlóÍesláÍtottazonnal terhelhetö nllrisáthidaló
elhelyezese(válasdal áthidalók is)' taItószelkezetre,
csomóDontikötés nélktll.
.falazatszélességű
áthidaló elemekbőlvagy több elem
es'Íttlás
mellésoiolásával, a teheÍhordófalváll előkésltésével,
kiegeszítőhószigeteléselhelyezésenélktil,
0'10ídb tömegig,
égetett
agyag'kerámiaköpenyes nyílásáthidaló
PoRoTHERM A-10 kerámiabüIkolahi nYílásáthidaló.
válaszfalhoz,1,25m
2db
1.840,08
1.881

3.680

3.762

32402-r.1.1-0120012
(00002EndrényiésTársa Kft.)
Előregyártottazonnal terhelhetónyílásálhidaló
(Válaszfa|áthidalókis)' tartószerkezerre,
elhelyezése
csomópoítikötés nélkül,
falazatszelességú
áthidaló elemekből va5l több elem
€gymás mel|ésoroliásával,a teherhordófalvrill elókésitésével,
kiegészítő
hószigeteléselhelyezésenélkiil,
0'l0 t/dbtömegig'
égetett
a$.ag.kerámia köpenyes nyí|ásáthidaló
PoRoTI{ERM A- 10 keÍámiaburkolafunvílásáthidaló.
válaszfalboz.1.50m
1db
2.199,12
1.881

2.199

1.881

(00002EndrélyiésTárra Kft')
K33.000-1r.1.1.1.1
Régikapuéskeítésbontása
7,U4 tu3
0
13.547
(00002EndrényiésTársa Kft.)
33.000-31.1.1
Nyílásbontás'
égetett.agyag
keÍá.nia
teherhordó,tömöi teglafalban
3,18 m3
0

100.844

19.760

62.837

kó|tségve!és
u tN 2o1o-1adaltá!t&eIr€ndjcazelint'a TERC vIP plogmcsomagjáva] teÍult kilrósÍa'
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(00002EndrétryiésTársa Kft.)
K33-001.1.1.1.2.ó.l.l-112000l
Teherhordóéskitöltó falazatkészítése,
ég€tettagyag-kerámiaterrnékekből'
normálelemekből, újkerítésszakasz
300mm falvastagságban,
300xl75xl 40 nm-es méIetú
kézifalazóblokkból'
falazó,cementesmészhabarcsba
falazva
B 30.askézifalazóblokk300x175x140mm nsz.
Hf5-mc,falazó cementesmésáabarcs

2?,5 B3

9.595

r$.005-1.1.l.1.1.1-0110001
(0ffi02EndrényiésTírsa Kft.)
PilléÍfalazat
készítése'
újkapu pillérek
égetett-agyagkel.imia
termékekből,
nés/szögkeresztÍnetszettel,
250xl20x65mm-esméletíi
kisméretiitömör téglábólvagy kevésly*ti téglábó|,
falazó' cementesmészhabarcsba
falazva
Kismérehi
tömör tégla250x120x65mm nsz.
M 1 (Hfl0-mc) falazó,cem€ n tes mészhabarcs
4,507 m3
0
27.265
33"0lr.r.1.2.1.2.l.l-213210ó(00002Endrenyi ésTársa Kft.)
válaszfal építése'
égetett
agyag-kelámiatermékekből,
nútféderes
elemekből,
100mm falvastagságban'
330x238xl00mm-esvagy 50ox238xl00mm-esméretú
válaszfallapból,
falazó, cementesmészhabarcsba
falazva
POROTHERM l0 N+F vilaszfallap,500x238x100mm,
M 1 (Hflo-mc) falazó, cementesmészhabalcs
99,38 m2
3.199'ó8
1.121
33.091-1.1.1-2110002
(00002EndrényíésTársa Kft.)
Teherhordóéskitöltő falazat,
égetett
agyag-ker!ímia
termékekból,
nllásbefalazÁs' nyílrisszúkítés
vagy kisebb falpótlások,
250 mm ésennélvastagabbfalban csorbázatvéséssel,
nyílásbefalazás,nyílásszÍikítés
vagy kisebb falpótlások'
Kisméretú
tómör tégla250x120x65mm I.o'
M l (HflO-mc) falazó, cementesmészhabarcs
tl ttt <t
2,656 nr3
15.105

i költségvetB a oN 20l 0-l ldanlir léteImdje seri.!

Munkadíj

21.589

0

122.883

317.984

I I t..t05

88.212

40.119

a TERC v]P progrmcsonagláva| kcruh kii!ásÉ,
clterc\teÍcvipv0l0 |\onszla\Epulel
épíós2et,sIo8

I

!
E
E

t

E

E

Lttssz. Tételszám
Tételkiírás

+
*

*

s
s
í

Erységlejutó (HUF)
Alyag
Munkadíj

A tételára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

209

92.378

2.58't

1S.504

40 35-000-2.1
Tetőlécezés
boÍtásabá.mely
egyszercshomyolt cserépfedés
alatt
112 ,n2
41

9- oldal

35-000-9.1
Egyébácsszerkezetek,
fa1épcső
bontása
6m2

42 35-002-t-0111601
Fóliaterítés
és-felerősítés
10 cm.esátfedéssel
HungisolAPP (tetőfedési
a]átétfólia),
0,12mm
442 m2
216,84

152

109.103

ű'|a4

13 35-003-1.1-0410024
Tető1écezés
hornyoltcserépfedés
alá
Fenyőtető]éc3-6,5m 25x50mm
112 ,n2

441,18

418

197.186

181.756

35-003-1.6
Tetőlécezés
tetőlelüietellenlécezésének
elkészítése
442 m
165

152

12.930

67.18'l

45 K35-003-2.1.1-0310001
Erpalio\Ltz(JblJ lap ala

272,62 Ú1

380

103.596

46 35-005-1.1.2-0211007

Vízálló, múgyantáva]stabilizált faforgácslap(oSB) elheiyezése
vágott(nútolatlan)kivitelben'
Íiiggőlegesvagy vizszintes feli,ileten
Vízálló fafolgácslap (oSB), 2500x1250x22 mm méretú

272,62 m2

3.956,04

47 35-008-1.2
Egyeneskaúfalépcső,palló fapofríkkal,
egyvagy több karral'
bé1ésdeszkával
óm2
5.786,88
48

811

1.078.496

ttt t11

15.124

31.721

90.741

70.148

2,16.085

2u1.716

35-080-4.2-0310010
Sze1emen,szarufa' lécezéscseréje;
szarufiik
LucGnyő fűrészeltgelenda 100x150 mm-es

2,876 fam3

85.565,04

. kTá*Etzésikóltsigvetés
Ú oN 2010 ] ada1tár
téte]rendje
szeíni a IERC vlP prcg.mcsonagjála]koruLtkiiráyá
c:lier.\tcrcYip\2ol0l\.nsz]."cpülclépitéjzel
nn8

Lts
Eg/ségrejutó (EUF)
Anyag
Murkrdíj
cse!éje'
$.alult' homyolt kiviúelben
4292 a2
3.846í8
cseéje'
30 cm szélességig,
kivitelben

1113 m

1.463

10.oldal

A tótel árr óssz€scn (IIUR)
Anyag
Munkadíj

165.091

62.192

1.501

0

161.06r

0

380

0

214,320

0

532

0

58.520

1.612

0

57.985

t.1.1

leveÉ6o
vag:Jrmennyezetől l,5 cm vastagságig

cementes
mésáabÜcs
564 82

'akolat13
leveÉse
2'5 cm vastagságig
a.
110B2

Bó.00o-1.4

yatolat lev€rése
5 cm vastagságig
lábazaticementvakolat
34,68 m2
O
36-001-I.1.1-0550040
$imaoldalfalvakolatkészítése
kéá felhordással'

bo|só,vako|ó cementesmészlrabarccsaÍ'
léglafelüJeten'1,5 cm vastagságban
Hvb8.mc, belsó' vakoló cementesmészhabaÍccsal
és
I]s60.cm,feliiletkepző (simító)'meszes
E€mentbabaÍccsal
477 m2
42636

1.653

203.374

788.481

36-001-31.1.1-0550090
I{om|okzafuakolatkésátése
kiilsó' vakoló cementesmésáabarccsal,sima kivitelben' két
Étegben'
fflggólegesésvízszintesfelÍtleteD'átlagosan3 cm vastagságban
Hvhl o-mc' killsó' vakoló oementesmésáabarccsal
130 B2
6204
r.653

80.652

214,890

36-00132.2
Iiíbazaticementvakolat
készítése
2 cm vastagságban,
fasimítóvalsimítva
41,81 n2
679,8

2E.422

169.20s

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 \onsda\Épul.t
épIlészet'
slo8

íl1
Tételszám
Tételkiírás

11. oldal

Esiségr€ jutó (HUF)
Anyag
Munkldíj

Á téte|ára összesen íHUF)
Anyag
Munkadíj

36-005-1
1.1.2.r.1-04r0816
Hagyományosnemesvakolatkésitése
kézifelholdással.
dörzsölt felülettel,
ftiggőlegesfelületen' homlokzaton
Íinomszemcsés
d.os 2'0 mm
weber.ter302 M vékon}Tétegű
nemesvakolat,medium, Kód:
302M,l. színcsoport
130 m2
566,28
160

73.616

98.800

912

90.290

38.131

36412-2.1.1.1-0415953
szellőzó, falszárító felújítóvakolat készítése,
alacsonyésközepes só ésnedvességtartalom
es€térL
kéá felhordással,sáraztnbarcsból,
2 cm vastagságban
Baumitsanovavakolat,N/ Nehézcikkszám: l53104
176 n2
3.868,92
1.083

680.930

x407-9.2-0415423
fÁbazativakolatok;
díszítőéslábazati múgyantáskötőanyagúvakolatéteg
felhordása'
kezi eróvel' vödÍös kiszerelésűanyagM]
BaumitMozaik vakolat Finom finomszemcses.8 féleszín.

ci\kszáú 925206
41,81m2

2.1s9,52

190.ó08

x-w0-2.1.2

Vakolatokpótlrís4 kesken}vakolatokpótlása
oldalfalon,
l l.20 cm szélessegközt'tt
271,7 B
792,72

456

K36490-2.1.2-0101010
Ablakprirkányokjavítása
21,1 m

456

0

36"090-3.2.1
Honlokzati párkányhúásjavítása,a meglazult,
sérültvakolat levelésével'sarck éscsatlakozís.
összedolgozással'
3l-50 cm kiterítettszélességig,
biásypódás 5% alatt
17,5 m
448,76

i költs:égv.!T!a TN 2010-l ád!r|{i t..&tEndj. @in!

52.362

9.895

11.495

á TERC \'lP progm.snlgiÁva]

123.895

14.853

201.163

k.írlt t(iÍúsa
ctdc!Úcvip\2o]0-]\onszla\Ép0|9t
épités2el
l jo8

0t-

+la

12.oldal

Erysegre jutó (EuF)
Anyag
Munkadíj
.}loÍúokzatinlláskeret javítís4 salokösszedolgozással,
16'20cm kiterítettszélességig,
biínypódás 5% alatt
39,6 m
117,48
7.695

A tételái. óssz€sen (HUtr')
Anyag
Munkadíj

4,652

304.722

39.512

42,741

12.373

11.1.67

29,406

26.933

39403-1.2.1.3.1-2120031

szereltgipszkaÍtoná.lmermyezet
fémvázszelkezetrc (
rduplasoros),
..íilaszthatóffiggesáéssel,
jek ésillesáések alapgletÚelve(Q2 minőségben)'
|áLtsz6botdázat|,J,
40 cm bordaLávolsággal(CD60/2'7)'
0 m, összeffiggó felületig,
12'5Ínrn\tg. gipszkaItonborítással
RIGIPS tiizgátló építőlemezRF 12,5ÍtÍL dilekt ffiggesáővel
16,42 m2
2.406,36
2.603

r.2,r.4.11120041

gipszkartonálmemye1el [émV's7erkezehe (
).

ffiggesztéssel'
ésillesáések alapglettelve(Q2 minőségben)'
|űszó botdázaÍtá,
cm bordatávolsággal(CD60/27),
m, összeftiggő feliiletig'
rtg. tűzgátló ésimpegnált
mm !'tg. gipszkartonborítással
nizgátló imprcgÜiltepítólemezRFl |2.5 mm.direkt

429 m2

2.884,2

2,603

r.2.2,3.1-2120031

gipszkartonámeorryezetfémvázszeTkezeÍe(
fiiggesáéssel,
csavaÍfejekésillesáések alapglettelve(Q2 minőségben)'
látszó bordázattal,
40 cm bordatávolságga|(cD60/27),
10m, összeffiggő felÍiletfelett,

1|te.t1ug;aó

'12'5Ílm\'tg.gipszkarton
bodtással

RIGIPS ti2gát1ó epítőlemezRF 12,5mm, dilekt ffiggesáóvel

12,22 m2

2.406,36

krfiségvetés
e lN 2ol o 1 'd.íjr tétetrEdje
sdi4

2,204

a TrRc \.tP Fog@c$magiáva] küült kiidsÉ
Io- l \onsda\ÉPÚl€épttés2et
c ltercYercvip\2o
l
slo8

L4g
Tét€l8zÁm
TéÍelkiírís

13. oldal

ErységrQjutó (HÜT)
Munkadíj
Anyag

A Íét€l ára összes€n (IIÜF)
Munkadíj
Anyag

41-00tLl
sí<palafedésbontása(brírmelyméretÍí)
16 m2

532

0

8.512

41400-4
rendszerü)
bontása(brármely
CseÉpfedés
0
442 n2

510

0

251.940

41-002-1.1.1-0110001
sikpalaeryszeresfedésléceze$evagydeszkázatm
(szabvány)palával'
nég}zet
40x4ocm-essarkított

45" alatt
sarkítottnégyzetpala,40x40
ETERNIT síkpalaegyszeÍesfedésíí
cm.natúÍszfuke
475
3.278,88
16 m2

52.462

7.600

1.212.972

r67.960

15061
41-003-101.1.1.2-01
agyagtetócserep€kkel,
Egyszeresfedéssajtoltégetett
(T' cs' K' Po' PA típusú)'
fi'dtés nélkiil,
31.35.tetőhajlásszögközött
25,5x43cm,
TONDACH POLKA kerámíaalapcserép,
téglavörös

u2 Ú2

2.74428

380

41-003-119.4
sajtolt égetettagyagtetőcserepeknél
taÉjgerinc késátésegeÍinccserépp€l'gerinccseÉp-rögzítóvel,
ft sűs gerincelemmelv ag Eeiicszo|Ióző.sza|4gal
(nagyhullámútetőcserepeknél-K, PA- zírócserépalkalmaása
sziikséges)
1.159
0
47,5 m
41403-l 1921.1-0115080
sajtolt égetettagyagtetőcserepeknél
kiszellőáetés.
szellözócseép elhelyezesetetófelületen
TONDACH PAtoTÁS kerrárniaszellózőcserep, 27x43 cm,
téglavörös
t52
933,24
46 db

ss.053

42.929

6,992

31.69ó

6.992

1$ó5
41{03.119.31.1.01
saÍolt égetettagJ.agtetőcserepeknél
hófogók elhelyezése,
hófogócserépelhelyezésetetőfelületen
T0NDACH POLI(A kelámia, hófogócserép,25,5x43 cm,
teglavöIös

4ó db

ó89'04

152

e tN 2olo-l &tíi& t.l.|Éndjc*Íií! a T€Rc vIP p.og@6m'gjávai l.€rÍlt kilrá.E
i költségil,dés

t,s|o8
épitésu
rcvip\2ol o l \on9]dÉpÚ]er

Lt7
TéteIszám
Tételkiirás

14. oldal

Eg.ségrejutó (EUI.)
Ányag
Munkadíj

4r-003-119.32-1197045
saÍolt égetettagyagtetőcsercpeknél
csatomaszellőzővagy antennakivezetőegységelhelyezése
venduct antennakivezetőgamihjm HP50 Polka alapcseréphez,
téglavöós, bam4 aBtlacit

rdb

6.6132

42400-2,1
Lapbulkolatokbontása'
padlóburkolatbármely méÍ€tii kőagyag,mozaik vagy
tört mozaik (NovA) lapból
0
104,83 m2

209

A tételára ósszesen (HUF)
Munkadíj
Anyag

ó.613

209

836

87.638

42-000-3.2.2
Fa-,hézagmentes
műanyag-ésszónyegbuÍkolatokbontása'
csaphomyosvagy mozaikparkett4
22 mm vastagaljzatbetoEa ragasztva
O
722
145,14 m2

104.79t

K42-002-2.r.2.4-0512053
Lábazatburkolatkészítése,
egyenes,egysoroskivitelben,
mázaskerámia. vagi mtírványlapokból'
15x30cm-es,l5 cm szélessegben
15x30cm-esmázas
0
157,98 m

513

81.044

K42-011-1.1.1.2-0148702
FaI-,pillérésoszlopbulkolat hoÍdozószeÍkezetének
felületelőkészítése
beltérbeÍr
tégla,betonésvakolt alapfelületen'
kenhetővíz- éspámszigetelésfelhordrísaegy rétegben,
hajlaterősítőszalag elhelyezésével
225'25 n2
0
3ó1
a -0lt:2.1.1.1-015112l
feliiletelőkészítése
Padlóbwkolat hordozószerkezetének
beltáben'
betonalapfelületen
felületelőkésátó alapozó éstapadóhídfelhordásaegy Étegben
webeÍ.colpfim€r alapozó' Kód: G65020

113,07n2

161,04

228

kozbcs&Eési
költséeyen:s
e TN 20I0 l ldanáÍtételÉndje
sdi.! a TERC vlP pogrmcsnagj'"". *.'

0

18.209

tl''f.t,'*,oou,

81.315

25.780

o t\ons2|a\Ep0lct
épllészel
s1o8
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t5. oldal

Eg/ségrejutó (EUF)
Anysg
Munkadij

Tétc|$zóm
Tételkiírás

A tételára összese! (IIUF)
Munkadíj
Aryag

48702
K42-0tt-2.1,1,z-ot

felületelőkészítése
Padlóburkolathordozószerkezetének
beltérben.
betonalapfelületen
kenhetővíz. éspáraszigetelésfelhordásaegy létegben,
.hajlatelősítő
szalag elhelyezésével
0
304
12.4I Ú2

0

42412-1,1,1,1,1,2-OA2$O1
Fal- , pillér-ésoslopburkolat késátése
beltérben.
ógla' beton,vakolt alapfelilleten,
názas kerámiával'
kötésb€n vagy h{ílósan,3.5 ÍlÍnl'tg. ragasáóba rakva' 1.10 mm
fugas#leséggel,
10x10- 20x20cm közötti lapm&ettel
LB.Kmuf BASISiBázis lagasztó, EN 12004 szeÍintic 1T
minósítéssel,
beltéri-fagyíllólapokhoz.
LB.KnaufColorin fugtázó,EN 13888szerinticG2 minősítéssel,
fehér
3.372'6
3.ó48
22535 m2

22.013

159,674

82r.7t2

K42-nr2-1.2.r.s.1.r1-0212010

Fal- , pillér-ésoszlopburkolatkészítése
kült&ben,tégl4 beton' vakolt alapfeliileten' kapu éskerítés
e.edetiállapotnak megfelelóen,
41 0 mm !'tg. Égasdóba rakv4
állandófugaszélességgel'
40x40cm befoglaló lapméretig
PRoFIFLE)íProfi flexragasaó, flexibilis, megcsúszásmentes,
Colorin széIesfusázó. fehér
9.880
52,8 m2
0

52r.664

42-022-r.1.r.r.1.3-0212010

Padlóbrrrkolatkészitése,
b€ltérb€n'
tegla.beton,vakolt alapfeliileten,
mázaskenáÍniával,
kötésbenvagy hálósan' 3.5 IÍtm!tg. ragasáóba rakv4 l-10 Ínm
fugaszéleséggel,
25x25- 40x40 cm kt'zötti lapmérettel
LB.Knauf PRoFIFLEX/Profi flexragasztó,EN 12004 szerinti
fle\ibilis.megcsüszásmentes,
c2TE minősítésse|.
padlófíitéshez
is,
LB'KnaufColorin flex fuqázó.EN 13888szerintiCG2
minősítéssel,
fehér
113,07 m2
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

609.099

302.91s

l\onsz|a\ÉPoletépilé9e.slo8

LL3
Es|Is€rc jntó (EUT)
Anyag
Munkadíj

16.oldal
A tételára ö8sz€len (HUR)
Anyag
Munkadij

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

0

62.606

K42431-1.3.1.1.4-M70316
Mí,lkőbutkolatok;
lábazat'újkapu éskerítés
belyszínifelhordással,
feltileti megdolgozásnélkúl,
faltőként,
120cm magasságban
Műkőkeverékszínezett,Íinom,fag1r-éskopásálló
12,6 D
0

6.745

0

84.987

K42-031-1.4.1.1.1.3-0470316
Miikőbrnkolatok;
könyöklőbuÍkolat'
hel1színifelhordással,
felületi megdolgoás nélktil,
3 cm vastagságban,2 cm vastagkiegyen]ítőbetonnal,
vízoÍral,35 cm kiterÍtettszélesség
MűkókeveÉk szinezett' frnon' fagy- éskopIásrálló
2O,01 m
0

4.104

0

82.367

K42.031-1.5.1.1.4-047031ó
Míikóbukolatok;
fedkőbu*olat, kapu es keÍítés
helyszínifelhordríssal'felttleti megdolgoás nélkül,
3 cm Yastagságban,2 cm vastagkiegyenlítóbetonnal,
50 cm kiterítettszelesség
Műkókeverék színezett,finom, fagy- éskopásálló
9,9 m
n

5.624

0

5s.678

42-031-1.7
.r,I
Múkóburkolatok;
helyszínimúkófelületi megdolgozása,
fényezettkiütelben,
vízsántes felületen
11,98 m2

2.850

0

34.143

Ez ' kózbé*rlsi

|o|tségv.tése 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

t-2F
Egységrejutó (HLTF)
Ány&g
Munkadíj

17. oldal

A tételára összeseníIIÜF)
Anyag
Munkádíj

t-1.1,2.2
mÍikőfelületi megdolgoása,
szegélyekközött szemcsézve,
egesf€liileten
15,12 m2
0

7.081

0

107.155

1-2.3.1-0310208

onnankészültaljzat kiegyeÍlítése
ragasáott parkett4
lamintrugalmasburkolat alá (lrag igénybevétel)
nedvescemen1esztÍich
ésbetonpadlófeliilet előkészítése.
mmvastagságban(<6 cM%)
.col fluide padlókiegyenlítőésfolyékony|ígyas
ragasztó (
). Kód: F605
127,23 m2
1.180,08
1.520
42-042-5.1,1-0312101
Larnináltpadló fektetese'
kegyenlítettaljzatra,
teliberagasztva(mechanikusillesztésÍi)
(Íagasáóanyagkiilön tételbenkiíIva)
sommel Loggia xl's Ac3 kopásáll. laninált burkolat.7 IÍrÍn
1tg.,19,2cm x |29'2 cm,10 szín
127,23 a2
4.263,6
988
a-042-3t.4.7
LábazaÍkialakítása'
ponorennorEKotarool,
falábazat(székléc)készítése
80,18 m

636,24

380

150.142

193.390

542.454

125.703

51.014

30.468

43-000.1(00001Neú nevesít€tt a}vállalkozó)
Függőereszcsatomabontása,
50 cm kiterítettszélességig
85,84 m
0

456

39.143

43400.5 (00001 Nem neyesítettalvállalkozó)
l€folyó csatomabontása
50 cm kiterítettszélességig
39,6 m
0

456

18.0s8

43-000-7(00001Nem nevesített
alvállalkozó)
szegélyek,páÍkánykönyöklő bontása'
100cm kiterítettszélességig
6m
0

931

ktllségvetésc oN 20t0-l ádáttár tétellendjesze.int, a TERC vIP pÍogmcsonaejálal Lolüll kiiÉsrt
clt€rc\tddipvo

0

5.586
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18.oldal

Erysógrejutó (HÜF)

Anyag

Munkadíj

43400-8(0000l Nem nevesített
alvállalkozó)
Falfedések
egyvagl kétvízoros.hajlatbádog
bontása.
l00 cm kiterített
szélességig
17,2 m
0

Á téte|ára összeseníHUF)
Anyag
Munkadí.!

608

43-002.l.7-0140002
(00001Nem nevesít€ t ta|vállalkozó)
Függőercszcsatomaszerelése,félkörszelvényÍi'
bármilyenkiterített
szélességben,
horgaDyzottacéllemezből
Függóereszcsatoma
Ha 0,55,félkör szelvénYű.
Ksz: 33 cm
85,84 m
1.059'9ó
160
9E 43-002.t1.6-0140602
(00001Nem nevesített
a|vál|alkozó)
lrfo]yócsö szerelesekör keles4mets7ene|.
báImilyenkiterítettszélességgel,
horganyzottacéllemezbő|
Horganyzott
]efolyócsőHa 0,55,köIszelvényű'Ksz: 33 cm
39,6 m
1.15632
1.083

10.458

90.987

65.238

45.790

42.881

99 K43.003-5.1.3.3.0993010
(00001Nem nevesített
alvállalkozó)
KéményszegéIy
szerelése
keményhéj
allásútetőhöz,
horgalyzott acéllemezből,
50 cm kiterített
szélességgel
Kéményszegély
horganyzott0.55mm \tg.' Ksz: 50 cm
om
0
3.192

19.152

100 K43-003.7.1.3.3-0993067
(00001Nem nevesített
alvál|alkozó)
Hajlatbádogozás
korcoltkivitelbe1L
kiselemesvagy tíblrístetőfedó rendszelhez.
egyeneskivirelben,
horganyzott
acéllemezből,
81-l00 cm kiterített
széIességgel
Hajlatbádoghorganyzott0,7mm \'tg..Ksz: ]0ocnr
17,2 rl
0
1.900

32.680

101 K44-00l-l.l.l.1-0131032 (00001Nem nevesített
a|vá||alkozó)
Fa beIlerinyí|ászafók
elhelyezése,
előrekihagyottfalnyílásba,
utó]agoselhelyezéssel'
tömitésnélkül.
(szere]vényezne'
finom beállltássa.,.
6.00m kerületig
aj-o1 konszignációsjelű 75x210cm
2db
o
2.166

4.332

E' . tÓzb€szzósi

kr|Niev.Gs ' oN 20 I Ú.l ad'rÍár t.rclÉndjewinl
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Tételszím
Tólolkiírás

19.oldal

Eg/ségÍ€jutó (EUr)
ÁIyag
Munkadíj

A tételára összesetr ÍHUF)
Munkadíj
ADy&g

(00001Nem nevesített
K44-00l-1.1.1.1-0131033
alválla|kozó)
Fa beltérinyílászáIók
elh€ly€zese' előrc kihagyott falnfllisba" utólagos elhelyezéssel,
ti'Bítesnélkül,
(szerelvényezve,
fi nom beá.llítással)'
m
keníetig
ó'00
jelú75úl0 cm
aJ-02konszigÍrációs
2db
0
2,L66
(00001Nem nevesített
alvállalkozó)
K44-001-1.1.1.1-0131034
Fa belterinyílászárók
elbelyezése,
e1őrekihagyott falnflásba' utólagos elhelyezéssel'
tömítésnélkÍit'
(szerelvényezve'
firrom beállíüással)'
6,00m kerületig
aJ-03konszisftációs ielü 90x2l0 cm
2db
0
2.166

4,332

(00001Nem nevesített
K44.001.1.1.1.1.0131035
alvállalkozó)
Fa belterinllászárók
elóre kihagyott falnlllásba' utólagos elhelyezéssel,
elhelyezése,
tömítésnélkül,
(szerelvényezve'
finom beállít'issal)'
6'00m kerÍiletig
aJ-04konszignációs j elű 90x210 cm
1db

0

2.ró6

2.166

(00001Nem nevesített
K44-001-1.1.1.1-0131036
alvállalkozó)
Fa beltédnyílászáxók
elhelyezése'elóre kiharyott falnyílásba,utólagos elhelyezéssel'
tömítésnélkiil,
(szerelvényezve,
fi nom beálítással)'
6'00 m kerÍiletig
aJ.05konságí.íciós jelÍi90x2l0 cm
ldb
2.166
0

0

(00001Nem nevesített
K44-001-1.1'1.2-0131036
alvállalkozó)
Fa beltérinllászfuók
elhelyezése'előrc kihagyott fa,lnllásba' utólagos elhelyezéssel,
tömítésnélkíil,
(velelvényezve'finom boátlítással)'
6.0l.10.00m keri et között
aJ-06konszignációsj elÍl'100x2l0 cm
ldb
0
3.116

kólrségvctes
utN

2.166

3 . r1 6
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Anyag
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A téte|ára összéseníHUF)
Anlag
Munkadíj

K44-00l.l.1.l.2-0131037(0000rNem nevesített.lvállalkozó)
Fa beltérinyílászfuók
elhelyezése,
elóre kihagyottfalnyí|ásba'
utó|agose|helyezéssel'
tömítésnélkül,
(szerelvényezve'
finombeáIlíLíssal)'
ó.0l-10.00m keúletközött
aJ.07konszignációsjelű. 100x2l0cm
ldb
0
3.116
K44-001.|.l.l.2-013t 038 (00001Nem neyesített
alvá||alkozó)
Fa beltérinyílászalók
elhelyezése,
előrekihagyottfalnyílásba,
utólagoselhelyezéssel.
tömítésíélkül,
(szerelvényezve,
finom beállítással),
6.01.10.00m kerüIetközött
a.I.08konszignációsjelű, l ] 0x2l0 cm
tdb
0
3.1ló

3.116

U

3.lló

K44-001-l.1.1'2.0131039
(0000l Nem nevesített
alvállalkozó)
Fa beltérinyílászárók
elheiyezése.
előÍekihagyottfainyilásba.utólagoselhelyezésscl.
tömítésné]kiil'
(szerelvényezve,
|rnombeállitással)'
ó'01.10.00
m kerületközöt1
a.J-09konszignációsjelú.l20x210 cm
ldb
0
3.l1ó

3.lló

K'l4.001-1.1.l.2.013I040(0000l Nem nevesített
alvállalkozó)
Fa belté nvílászírók
elhelyezése'
előrekihagyotlt.alnyílásba,
utólagose]helyezésse].
tömítósíélkül'
(szerelvényezve'
finom beállítással)'
ó.01-l0'00 m keÍÍilet
között
aJ-10konszignációsjelű, 100x2:lucm
tdb
0
3 . |l ó

3.1t6

K.l'l.001-1.l.r.2-013l041(00001Nem nevesített
alválla|kozó)
Fa kültérinyílász.i.ik
elhelyczésc.
előre kihagyottÍálnyíliásba.
utólagoselhelyezéssel.
1ömítés
néikü1,
(szerelvén1'ezve,
Íinombeállítással)'
ó.0i-]0,00nrkerületközött,
aJ'11 konszignációsjelíi'108x220+50
cm,
Meglévőajtó felújitása!
tdb
3.116

1.116

Lz a kózb.\lÍllsi ki'h\cs!€ l il u í)^.20 io-] adáftárIcrclÉnijcszerinl.a TERC vIP pÍoetÚc$mlsjav.] kdrlrlltlirAÍa
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Mulkadíj

21. oldal
A tételárr ósrzesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

112 K44.001-1.1.1.2-{l131M2(0000r NeE nevegítettalvótlrlkozó)
Fa belleri Úyílászáfok
elhelyezése,elóre kihagyott falnyílásb4 utólagos elhelyezéssel,
tömítésnélkül.
(szerelvényezve,finom b€állítással),
6'01-10,00m keriitetközött
aJ-l2 konszigníciósjelú,110x2l0 cm
ldb
0
3.116

3.1t6

113 K44-001-l.1.l.2-0131043(00001NoE neYesíÍett
a|vá||alkozó)
Fa beltérinyílászíÍók
elhelyezése,elórc kiiagyott falnyílásba'utólagos elhelyezessel,
tömítésnélkiil.
(sze.elvényezve,finom beríllítással),
6'0l-10,00m keíilet között
jelú,1l0x210 cm
aJ-l3 konszignrációs
ldb
0
3.U6

3.116

I 14

K44-00r.1.l.1.24131044(00001Nem nevesített
alváIlalkozó)
Fa kÍilté.inyílásafuók
elhelyezése,előre kihagyottfalnyÍlásba,utólagos elhelyezéssel,
tömítésuélkül,
(szelelvényezvo,fiJIombeálítással)'
6'01-l0'00 m kertiletközött
aJ-14konságnációsjelil, 115x220cm,
Meglévó ajtó felújítása!
rdb
3.116

115 K44.001.1.1.1.2.013l045
(00001Nem nevosített
alvállalkozó)
Fa küItérinyílászírók
elhelyezése,elóre kihagrott fatnyílrásba'
utólagos elhelyezéssel,
tömítésnélkiil,
(szerelvényezve,finom beállítással).
6,0l-l0,00 m keriíetközön
aJ.l5 konszigruációsj e|ű. |24u2.40cm,
Meglévőajtó felújítása!
ldb
3.116
rró

K44-001.1.l.1.2-0131046
(00001Nem nevesít€ t taká||slkozó)
Fa kü]tédn}'í1ászlírók
elhelyezése'elóÍekihagott fairrfllásba"utólagos elhelyezéssel,'
tömítésnélklil'
(szerelvényezve,
finom beállítással).
6'01-l0,00m keÍtiletközött
aJ-16 konszign.ációsj e|íil'|23,250 cm'
Meglévő ajtó felújíLása!
ldb
3.1r6

E2 . közb€s6l'i

kÓlhégv€t.s a tN 20 lo l ad{tát úteItmílj.sein!
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3.r16

3.116
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22. oldql

Egysegrejutó (HUtr)
Munk8díj
Anyag

A tételára ósszesen (IIUF)
Munkadíj
Anyag

1-l.1.1.2-0131047
í00001N€ m nevesitettalvállalkozó)

b€ltédnyílászárók

elóre kihagyonfa]nyílásbautó|agoselhelyezéssel.
nélk0J,
filom beálítással)'
l.10,00 m kefiilet között
-|7 konságnápíósjelíl, I30X256 cm,
ajto felújítása!
0
3.116
2db

6.232

-1.1.1.2-0131048
(00001Nem nevesített
alvá||.lkozó)
behérinllászárok
elöre kihagyott falnllásb4 utólagos elhelyezéssel,
nélkül'
venyezve'finom beállítással),
l-10'00 m keriilet között

.l8 konszignációs
jelű,130x256
cm,
ajtó felújít.ása!
ldb

0

3.1ló

.1'1.1.2-0131049
(00001Nem nevesített
alvállalkozó)
b€ltéri nyílászírók
elórc kihagyottfalnllrásb4 utólagos elhelyezéssel,
nélkii]'
vényezve,fi nom beállítással)'
l-10'00 m kefiilet között
19konszignációsjelú' l30x256 cm,
ajtó felújít'sa!
4db
0
3.116

0

3 . t1 6

0

12.464

-l.1.1.2-0131050(00001Nem n€vBített a|vál|alkoz\ó)

beltéri
nyílászírók

előIe kihagyottfalnyílásba,utólagos elhelyezéssel,
nélkül,
finom beállítással),
l.10,00 m keriilet között
jelÍl,145x256cm'
konszignációs
ajtó felújitása!

rdb

0

3.116

0

3.116

lólMglctés e oN 20l0-l ad&tÁrételfudje serií! a TERC \^P p.ogrmcsonagjával kcrüh tijÍásÍa
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23. oldal

A tételára ósszesen(HÜF)
Anyag
Munl€díj

K44.001-l.1.1.2-0131051 (00001Nee nev€sít€tt rlvÁlla|kozó)
Fa kültériq'ílász.árók
elhelyezése,
elóre bbagyott falnllásb4 utólagos elhelyezéssel,
tömítésnélkül.
(szerelvényezve,
finom beállítással),
6.01-10.00m keflilet kitzittt
aJ.2l konszignációsj elű, 170'40 cm,
Meglévőajtó felújítása
!
ldb
0
3.11ó

0

3.116

K4,to0l-1.1.1.2-0131052 (00001Nem nevesitett a}Íá||ir|kozó)
Fa kiiltérin}'ílásáIók
elhelyezése,
előre kihagyott fabllásba utólagos elhelyezéssel,
tömítésnélkül,
(szerelvényezve'firlom beálítással)'
ó'01.l0'00 m keÍiiletközótt
aJ-22konszignációsjelíi' 182x305cm,
Moglévóajtó felújítása!
ldb
0
3.116

0

3.11ó

44401.5.'0990138(00001Nem nevesítettrlválla|kozó)
Nlltíszáro ésfalszerkezetközöÍti' hézagtöÍnltés€ poliuretán
habbal,
0,0007m3/m kikeményedetthabtérfogattal,
kÍilső - belső
oldalon
Rögzítéspoüuretán habbal
18022 m
128,04
342
K44-002.r3.1.t-0 |2008l (0000rNem oev(sítetta|váll8lkozó)
Fa kültérinÉásárók'
hószigetelt' fokozott légzárásúablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásb4 (szerelvényezéssel,
illesztéssel),
4'00 m kerületig,
aB-01konságnrációsjelú'60 x 60 cm

2db

0

2318

K44.002.1.3.1.1-0120101
(00001Nem nevesitettalvállalkozó)
Fa kiiltérinfilásaárók'
hőszigetelt,fokozott légzírásúablak elhelyezése,
előre kihas.ott falnllásba' (szeTelvényezéss€illesáéssel),
l,
4'00 m kerületig'
aB.02 konszignációs jelÍi' 90 x ó0 cm
ldb
0
2.318

23.075

61.63s

0

4.636

0

2318

kólt*gv€tés @ oN 2o10.l adadá'údrÚdjc sz.rht a ,ERc vIP prcgmc$nagiávd kdülr kiirlsn
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Esnégre jutó (HUF)

Á!ty&g

A téte|ára óssz$€n űIUtr.)
Ányag
Munkadíj

Mut {idíj

K44.{02.13.l.l-'0120102(00001Nem nGv€sltett .Ivá[s|kozó)
Fahiltérinflásáro(
hóság€telt, fokozottlégzfu
ásúablakelhelyezése'
(szercIvényezéssel'
elóIekihagyottfa,lnyílá6b4
illesáéssel),
400 m kerületig
aB03 konságnációsjelil, 60 x 90 cm
ldb
0
2.318

0

2.318

0

6.954

K4Á402.1.3.2.'4120090(fi)fi)l Nem nevecitettalváu&|kozó)
Fa kültérinílásairok'
höszigetelt'fokozottlégárásúablakelhelyezése'
előle kiharyottfa|aflásba.(szerelvényezéssel,
illesáéssel),
4.00m keÍületfeletl
aB.05konszignációsjelíi'100x 175cm
ldb
3.154
0

0

3.154

K444o2-|,3.2.ío|20251 (00001Nem nwesített alvá &lkozó)
Fa kiiltéli nyílászárclq
hősziget9lt,fokozott légzárásúablak elhelyezése'
,
előrc kihagott falnÉásba' (szerelvéayezéss€lillesztéssel),
4'00 m kerí 9t felett'
aB-06 konszignációsjelű' l24 x 2M cm
7db
0
3.154

0

22,078

0

3.154

0

ó.308

(00001Nem nevesÍtett
alválla|kozó)
K44-002-1.3.1.1-0120104
Fa kÍiltái nyílásárólq
hőszigetelt'fokomtt légárásúablak elhelyezése,
elöÍEkihagott falnyílásba.(szerelvényezéssel'
illesztessel)'
4,00m keriiletig,
aB-04konszignációsjelű,l05 x 80 cm

3db

0

2.318

130 K44-002.1.32.5.0120252
(00001N€ m nevesÍtett
alvál|alkozó)
Fa kiiltéri nyílászáók'
hóMigetclt fokozott légzárásúablak elhelyezése,
etöre kiha$ott falnÉásb4 (szeretvényezéssel,
illesztéssel),
4.00 m kertllet feletl
aB-07konszignációsjelú'160x 200 cm
ldb
3.154
13t

K'|4402.132.r0120253 (00001Nem Dev€sÍtettalvál|a|kozó)
Fa kiiltéÍinyílászáxók'
hószigetelt, fokozott légzárásúablak elhelyezése,
előre kiharyott falnllásba, (szerclvényezéssel,
illesztéssel),
4.00 m kerillot feletl
aB-08 konságnációs jel{ l 70 x 200 cm
2db
0
3.154

Ez ' tózbéeÍ,ésikó|ts.$t(b e tN 20l0-l adríárt,.t.üqdj. si!!
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Erységrojutó (IIUtr)
Anyag
Munkadíj

Á téte|ára összesen ű|UF)
Anyeg
Münkadíj

K44.002-2.0184103
(00001N€ m nevesitettalvállalkozó)
Fa ablakdeszka,könyöklő, elh€lyezése (szereléssel)
Ablakdeszka,alapozott' 250 x 20 mm + belsó oldali parapet
burkolat
21,53 B
0
684

14,727

K44-090.2.8(00001N€ m Devesített
alvállalkozó)
Meglévőnagykapuésutcai ajtó gyártlísaésbeépítése
l krt
0
95.000

95.000

K4s-.004-2-0180301
Rámpakorlátelhelyezése
Acélcsőkol]át, oszlopok*al,2sor51 mm átmérőjű
kézfogóval,
rrlázolya
38,12 m
0
2.869

l09'3ó6

K45-011-1.1.1.2-0185002
Beltériinformációs rendszerelhelyezése'
válíozó szélességben
éssolkiosÍásban,
eloxát alumíniumból'
ajtó felirati tábla fejléc,
15 db

190

2.850

K45-011-1.13.1-0185013
Be]léÍi
információsrendszerelhelyezése.
változó széIességben
éssorkiosáásban'
eloxáItalumíniumból,
szintjelző' eligazitó tíbla
ldb

r90

190

47-000-r.21.2.1.r.1432061l
Belső festéseknél
felület előkészítése'
Iészmunkák;
glettelés,
miianyagkötőanyagúglette1(simítótapasszal),
vakoltfelületen,
hírmilyenpadozatuhelyiségben,
tagolatlanfeliileten
Jubolinkészglgttanyaggal
653 m2
29436

418

47400-7.1.1.2-02s0081
FafelületekmázolrásánakelőkészítőésÉszÍÍIunkái;
ÍegiolajÍniizoláseluivoIílásafa nyi|íiszliÍó
szelkezetöl,
leégetéssel,
l9maratlássalvagy festékeltávolítópasztával,
tagoltfelületről
Kromoflíg
9631 m2
450,12
1.140

192.217

212.954

4J.333

109.748

krhsTgveés
& oN 2010 1 adattárt.telrcndje9en4 a TERC vIP prÓgÚcson.gjávát kcÍo|tkii.ás!a'
cltelc\terdippo1
0- l \on5z|a\Épolet
épíégcl
s]08

44q
Tótelszám
Tételkiírás

26. oldel

Erységrejutó QfiIF)
Alryag
Munkadíj

A tételár& ósszeseB(IIUF)
Anyag
Munkadíj

41-OOO-7,1.22
Fafelületek mázolásának előkészítőéslészmunkái:
ÉgioIajmázo|áseltávotiúsafa oyi|ászáfo
szerkezetól.
lekapalással(raskettázás),
tagoltfelületól
9627 a2
88,44

950

8.514

41-000,7.2,4,2-0137
10r
Fafeliiletek m.ízolrásrának
elókésátő ésrészÍnunkíi;
fafeliilet beeresaó alapozásaegy létegben'
vizes bázisúalapozóval,
tagoltfelülete{
capacryl Holz.lsogrund vizes bázisúalapozó, fehér
326,86 m2
566,28

285

185.094

4740&73.2-0150112
Fafeltiletekmlázolásánakelőkészítóésrészmunkái;
simítótapaszolásfafellileten, egyszeriésminden további,
tagoltfelületen
Trinát Mestertaoasz.EAN: 59506|609376
96,21 m2
604,56
570

58.201

54.87
4

94.929

4n2.914

47411-15.1.1.1-0150241
Díszperziósfestés
miianyagbázisúüzes-diszperziós
f€hel vagy slfuilag színezettfestékkel,
újvagy régilekapalt, előkészítettalapfeliileten,
vakolaton,kétÉtegben,
tagolatlansirlta felületen
Saket DFI diszperziós beltérifesték'fehér

922 n2

102,96

K47-n13-32.1.2.1-0145021
UtcaitéglahoÍÍokzat
tisztítófestése
62,5 82

n

431

224

9I.457

93.155

14.250

47.031-1.r.1.1-0130701
Belsőfafelületek
alapnrlzolrásq
(alkid)oldószertartalmú
mügyantabázisú
a1apozóval,
tagolatlanfcliileten
TÍinátalapozófesték,feh& l00,
EAN:5995061117031
150,41 n2

184,8

361

27.796

54.298

kdtsé9ciés & oN 20l0-l ádanÁrútelErdje s&.inl a TERC vIP progrmcsofugjávai lGIüt kiirísn'
c\ercVcrcvippolo l\ons2a\Épü|et.pné*ls|o8

0 </--\
Téte|szám
Tóte|kiírás

jutó (EUB)
ErységrG
Arysg
Munkrdíj

47-031-13.1.1-0130701
Belsó &felilletek
fedónrí'.olás4
nüg}antabázisú(alkid) oldószetartalmúalapoóval'
tagolatlanfeliilet€D
TÍi!át alapoófesték' fehérl00,
EAN: 5995061117031
150.41 D2
175,56

27. oldal
A téte|ári összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

361

26.406

54.298

418

27,399

62.811

47-031-33.634219073
KÜJsőfafeliiletek
fedóü!ázolása
sánes lazurbevonóanyaggal,
tagolatlanfeliileteL kététegben
ThermoshieldNahr.elasul' pfuaáteresztó,
kiefer(fonyó)
l76Ás n2
1306,8
266

230.s8s

46.936

4M02-13.1.1-04r$21
Talajnedvesség
elleni ságetelés;
Padlószigetelés'
ery rétegben,
minimum4'0 tnmvastag
oxidtíltbitumeneslemezzel,az aljzathozfoltonként
vagysávokbanolvasztásosragasztással,
az átlapolrásoknál
teljesfelületúhegesáéssel
fektetve
ISo-LINE GRI]ND 4,5üvegfátyolhodozóÍétegű,
4 mm
névleges
vastagságú
oxidáltbihrmeneslemez
269 n2
1.108,8

298.267

107,331

47-031-1.5,1.1-0130361
Belső fafeliiletek
zománc1akkozása.
miigyantabázisú(alkid) oldószeÍtaÍtalmú
zománccal,
íagolatlanfelületen
Tlinát magasfényűzomráncfesték,
fehér100,

EAN:5995061119042
150,41n2

182,16

K4&002-1.45.1-01
1s009
Müanyagdombomyomottlemezzel rögzítésnélkill
(rögzíüis kütön tételben)'
HDPE anyagri kis dombormagasságrilemez
(domborulatokkala talaj irányába fordítva)
DÖRKEN DELTA MS 500 mm donbormagasságu
szigetelésvédó
lemez,
sz€relöbeton kivált]ásáÍa
26,64 m2

r80

költségvetés
e oN 2010 1 ülaíár í'telMdjc slcrint l TERo v|P prcEmMagjóv.l

10.123

kd|lll kii.íM
glo8
c]tercveBip\2olo-l\oísa.\Épol.!épIlészet

1\)
Tételszám
Téte|kiínás

28. oldal

Eg/ségrejuró (HUF)
Ányag
Munkadíj

A tételára összeseníHUF)
Anyág
Munkadíj

150 48-007-41.1.1.1.2-0093619
Födém;
Padló hőszigetelőanyagelhelyezése'
vízszintesfelületen,
aijzatbeton
alá,
úsztatórétegként,
expandáltpoliszirolhab lemezzel
BACHL EPs-L 4 standa-rd
expandáltpolisziroI keményhab
]emez.'''tg.ó0-3 mm/c
266'1 Ú'2
2.313,96
1.178

ó15.7.Í5

3l3.46ó

48-007-41.1.2.1-0092009
Födém;
Padló hószigetelő anyag e|helyezése'vizszintes felületen.
piímafiilvagyáJpad|ótartószerkezet
közé,
sálas szigetelő anyaggal(üveggjrapot'kőzetgyapot)
RocKwool
Mulrirock tóbbcélú
kőzetgyapotlemez
272,62 m2
2.477,64

675,4s4

284.888

r0.469

1.593

381.501

528.010

51.242

29.612

48-007-51.1.1-0r1016s
Hőhidakhószigetelése;
bentmaradózsalrrzatkéntalkalmazva,
extrudált polisáirolh ab |emezze|
STYRoFoAM IB-A hőszigetelólemez,vastagsiig:6 0 mm
2,62 m2
3.995,64
ó08

153 48-031-1.4.1.1-0099010

Utólagostalajnedvesség
e|lenivízszintesfalszigetelés
készítése,
téglavagykő{églafalszerkezetvÍDIAFoGAs
LANCFURESSZEL
töíénő sizakaszosátfitészelésével,
falszerkezetműany'ag
ékekkelvaló kiékelésével.
iniektáló
csonkokeIheIyezéséveI,
zsugorodáskompenzIílt
habarcsrésinjektáással,
H DPE lemezvédőréteggel'
elasztomerbitumenes
(SBS modifrkált)lemezzel'átlapolások
mentén
bitumeneshidegragasztóval
töIténőfolÍonosítással
fekte1ve
VILLAS E.Pv 4 F/K' poliésáerfátyol
hordozórétegű,
4 mm
nevlegesvastagság]ie|asztomerbitumenes
(sBs modifikált)
lemc7.cARBoFoL 406 ripustttlDPF védöreleggel
55,58 ker.m2
6.864

t54 K49-900-1.3.8-0123343

Redónyök javitrisa'régirészekleszere]ése'
újrészekkel
töÍénőpótlása,
Íarcdőny,feliiletkezeléssel'
44,62 m2
r.\18,4

Munkanem összesen:
íI.Il!Egve]6 ' oNlíI!.l-dn.lfi]I|e]renE€sffi-]

12.141.365
nTEFc-vl}rpniiiamosomad6ám*

12.ó90.004

i rfi.6Á-_.
c \terc\crovip\2olo
l\onszla\Épübl
épíés2ct'sIo8

0 q9

KOLTSEGVETES
a

KéteryháziBö|csőde áúa|akítás
Be|sőépüleÚgépészeti
kivitelezesimunkíiró|
kivitelezési
tervhez
574'l'_ Kéteghátza' UtÚörő u. 116.

DI lFA

Anyag /Fü

ÉPÜLETGÉPÉSZETI
RENDSZEREKBoNTÁsI MIJNKÁI:

0

594.225

KTZPoNTIFÜTÉsszERELÉsIMINKÁI:

t.141,4t0

210.579

vÍzELLÁTÁs,LíELEGVÍZTER}"sLÉsszEPcLÉsIMUNKÁI:

3.928.54r

621.224

szENNwÍzELVEZETÉS
szERELÉsI
MUNXÁK:

r.251.420

23L648

BELSÖGÁZELLÁTÁS SZEPJLÉSIMÜNKIK:

143.210

220.039

BELSÖTERÚHELYISÉGEKszELLózÉsE:

128.080

86.192

-t.t98.72t

2.Ó24.50,|

NETró TÉTELESTsszEsEN:
NETTótsszEsEN:

9.223.2?8

AF A (25'/o)l

2.305.807

BRUTTOTSsasEN:

tt.529.035

Dátum|20]0'junius5'

íF#It*rt

öÜ'ffi'",1';

n<<

sÉGIÖNKoRMÁNYZAT
l KÉTEGYHÁZÁ" FT TER 9.

Kelt:

leírrása:
Bölcsőde átalakítás

Késátette:salkadi Ep.Ip.Közös Kff.

2010.évjúnius
hó 04.nap

i rendszerekbontásimunkáí.

Kóltségvetésfóösszesító
Alyagköltseg
közved€n költsége
közvetlen költségei
öDkÖltségösszesen
vetítésialap l.4
vetítésialap

Díjköltség
594.225
594.225
594.225
594.225

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
számaésmegnevezése

Anyagköltség

i csővezetékszerelése
szerelése
ésberendezések
i szerelrények
mwkanemei összesen

s'inl, . TERCviP *"ö""y.ffii]j'ts-'ÍJ;3i.öl6óde
u TN 2olo'r !dat!á'rétIrenrtje
kr'oégv.Es

Díjköltség

0

155.705
438.520

0

594.225

beIsó'slos
Éplr'etgépégel

'l'z'q
Ssz

Téte|szám
Téte|ki|rá8

E5iségre jutó (IUF)
Anyag
Mutrkedí

A tételára össz€setr (EUF)
Munkadíj
Alyag

K81-000-1.1.1
(0000100001Ism€ r € t len alvá e|kozó)
Meglévőacélfűtésí
csőhrílózatbontása
200 n
475

0

95.000

589

0

58.900

1.80s

0

1.805

KE1.000.1.1.2(0000100001Ismeretlena|válla|kozó)
Meglévóhorganyzoüacélvízcsőhrílózat
bontása
100 m

(0000100001Ismeretlen
K81-000-1.2.4
alváll&|kozó)
Kibontottbefendezések
elszállítása
éscsóvezetékek

I ktr

0

K82-000-3.4(0000100001l3meretl€n alYó rlkozó)
Meglévóvizes berendezésí
tágyak (WC' mosdó,zúanyzó,
mosogató)bontása
10 db

3.382

KE2-000-4.2.1.1(0000100001 Igmoretlen alvállalkozó)
Meflévő gb}anm ésszerelvényekbontása

I ktt

0

9.500

33.820

0

9.500

0

395.200

(0000100001Ismeretlenalváll&lkozó)
K82-000-4.2.5.2
Meglévőradiátorokbontása
32 db

12.350

594,22s

Munkuem ösgzesenl

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

4T^
oL\)\c

:NAGYKtzsÉol ÖNKoRMÁ{YZAT
:5741KÉTEGYHÁZÁ.
FT TÉR9.

leírása:
épület
Yízellátás,melegvíztemclés

Kelt:

2010.évjúnius
hó 4.nap

KészítettesalkadiEp.Ip.Közös

i munkái

Endrényi
ésTársaKfi. (10 % felettialvá.llalkozó)kivitelezésében)
Költségvetésfóósszesító
A.rlyagköltsé8

Díjkijltség

3.928.541

621.224

3.928.541

621.224

önköltség összesen

3.928.541

62t.224

i fedezetvet.alap

3.928.541

közvetlen költsége
köz!'etlen költségei

3.928.541

i8azgatásiksg.vet.alap

62r.224

l'etítésialaP 1.4
vetítésialap

4.549.',765

A vetítési
alap

4.549.',765

ára

4.549.-r65

\ '.. - :--;t-

AC5.:-

=-{ ,"i'Bl

& oN 20 l0-l adan.!létellcndjc
i lT|bégvetés
s2sinl, . TERC vlP prgrdcsomótjáYal ks(jlt lijtósá
c ' bölc3ö{t.vÉ.|lálás'm.l.gr Él.m' és'.l ío8

o411

/-. I
TéÍe|s,ám
TételkiírÁs

1. oldal

Es.ségrejuÍó(HUF)

Anyag

Munkadíj

(Endrényiós Társr Kft.)
K54-005-5.1-0112052
25x3.asWavin PE SDRl1 polietiléncsóvezetékszerelése
föld.irokbanjelzőszalaggal
Íöldkitermeléssel,
homok rágyazattal'ftildvisszatöltéssel'
lömöÍítésseI
l0m
190
105

A tételÁÍaösszeseí (HUF)
Anyag
Munkadíj

1.050

1.900

190

9.275

6.650

35

380

12.390

134.520

K54-016-7.2@ndrényi ésTársa Kft.)
ANTsz által végzettvízmintavételivizsgálat
2db

570

(Endrényi ésTársa Kft.)
K9Í..005.5.1.0112054
40x3,7.esWavin PE SDRI1 polietiléncsővezeték
szerelése
ftildfuokbanj elzószalaggal
fóldkitermeléss€l, homok ágyazattal,íöldvisszatöltéssel,
tömörítéssel

35m

265

K54-0t6.7.l @ndrényi ésTárs' Kft.)
csővezetékekfertótlenítése,
DN 200 méretig
vízhálózat nyomásproba'víááózat feltöltése

354 m

1.1,10

K81.00r.1.3.3.1.l.t.1-0329501
@ndrényiésTársaKft.)
16x2.esWavin Kl oxigéndiffrlziómentes
csövezeték
idomokkallvédőcsóben
szerelve
180 m
1360
228

244.800

41.040

(EndrényiésTársaKft.)
K81401-1.3.3.1.1.1.2.0329502
20x2,25-ösWavin Kl oxigéndiffriziómeltes
csövezeték
idonokkallvédócsőben
szerclve
70m
1.800
266

r26.000

l8'ó20

K81.00r-r33.1.1'1.3-0329503
@ndrényiésTársa Kft.)
25x2,5-öswavin K1 oxigéndiffiizióm€ n úes
csővezeték
idomokkal
40m
2.690
304

107.600

12.160

79,800

6'4ó0

282.900

5.244

(EndrényiésTársa Kft.)
K81-001.1.3.3.1.1.1.4-0329514
32x3.asWavin Kl oxieéndiÍn.lzíómentes
idomokkal
csővezeték
208
3.990
323
(EndrényiésTáÍsaKft.)
K81401.1.3.3.1.2.1.1-0329541
wavin csől,ezetőívvizes berendezési
tárgl b€kötéshez (90. . .:'
ló-oscsőhöz)
69 db

i kölséglcús e tN 20l0-l ddattÁr€t.ttídj€

4.r00

76

s4rin! . TERC vlP prog@soFagjáva|

c\bÖlcsódeYIzellálás.ne|csl2 tem és'zcl,i|o8

L%
8&,

Tét€l6zám
Tételkiírás

Esrségr€ jutó (EUtr)

Anyag

Munkldíj

A téÚelára összes€n (HU!')
Anyag
Muíkadíj

(EndróDÉésTátt& Kft.)
10 81401-1.3.3.1.2.1.1.03295ó1
Iyóyíz lez/'ték'
ttrétegúcsó szerelése,
PE-Xc'/ÁVPE-HD anyagból'
péshüvelyeskötéssel,
csóidomok ésszelelvényekelhelyezése,
egicsatlakozástl csóidomok préseltkötéssel,
DN 12
wAvIN Kl fa.likoÍongbclső menettel'l6x1/2.'' FPFBló
69 db
2.018

139.242

5.244

20-ascsőhöz)
ldb

1.600

76

81.001-133.1.2.1.2-0329562
@ndrényiésTársa Kft.)
Ivóvíz vezeték.
otrétegúcsó szqelése,
PEXo/AVPE-HD anyagból,
pÍéshüvelyes
kötessel,
csőidomok ésszerelvényekelhelyezése,
eg)icsatlakozásúcsóidomok péselt kötéssel,
DN 15
wAvIN Kl falikorongbelső menettel'20xll2", FPFB2o
ldb

2,822

K81.'001-133.1'2.12.0329543
@ndrényiésTársa Kft.)
wavit! csóvezetőívvizes berendezési
tárgJlbekötéshez(90o. ?

K81.00r-13.6.1.r.1.5.0333015
(EndrényiésTóIs&Kft.)
40x4-eswavin K1 oxigéndiffiiziómentes
csővezeték
idomokkal
108
6.350
418

63.500

4.180

(EndréIyiésTírsa Kft.)
K8l-'o0G1.1.1.1.1.í0242522
supersan?22xl.es foÍaszthatóYörösréz csővezeték
idomokkal
KimarmKaiflex ST csóhéjhószígeteléssel
6 E
1.530
456

9.180

2,736

KE1.006-1.1.2.l.2.6-0242628
@ndrényiésTársa Kft.)
supersan?28xl,s-t's forrasztbatóvörösréz csővezeték
idomokkal
KimannKaiflex ST csőhéjhószigaeléssel
12m
1.600
684

19.200

8.208

K8l.006-1.1.2.1.2.7-0242635@ndrényi ésTársa Kft.)
Supersan?35xl,5.ös foEasztható vödisréz csővezeték
idomokkal
Kimann Kaiflex sT csőhéjhőszigeteléssel
16m
2.030
160

32.480

t2,160

Ioltséevetés
e oN 20l0-l adaít ÉldMdj. sej.! a IERC MP pfugEnosoÍnagjával
k€.olt kiltásÉ
c:\\btlcsódcvizcllá!ás.meleevÍz
lm' ésszÓÍ's|o8

A4q

jutó (Hm.)
Erységre

TóteIkilrás

Alyrg

Munkadíj

A téte|ára összeseu(HUF)
Anyag
Munkadij

K82-001-6'2.2-0130525
@ndrényié'sTársa Kft.)
Tömlővégestölki-iifító go|yóscsap- l/2
2 üb
2,260

621

4.520

r.254

K82-m1-6.4.8.0111223
@ndrényiésTírsa Kft.)
l''.os kericsap,faglcsappal,ti'Íúővéges
csatlakozóval
I db
2260

836

2.260

836

KaL401-1.2.1-036|611
@ndrényiésTársa K:ft')
Holeywell sMl52-1/2AA membrános
biáonsági szelep- 1/2.'
ldb
2.600
969

2.600

969

K82-001-7.3.1.0114002
@ndrényiésTársaKft.)
- DN20
Tour&amp;Andersson
STAD szabá}zószelepiirítéssel
2db
4.040
1.064

8.080

2.128

1.064

540

1.864

Kétoldalonmenetesszerelvény(golyóscsap)szerelése. 3/4''
2db
952
1.064
.

1.904

2.128

K82401-1.42-0|16123(EndÍénfésTársa Kfü)
. 1''
Kétoldalolmenetesszerelvény
Golyóscsap)szerelése
2db
1.584
1,311

3.168

2.622

(EndréoyiésTórsa Kft.)
K82.001.7.5.1-0115545
- 5/4,'
MofémvisszacsapószeleD
szerclés
fémbetétes
rdb
1.150

1.571

1.150

1.577

(EndrényiésTársa Kft.)
K82-001-7.52-o116732
. 5/4..
(golyóscsap)szerclése
Kétoldalon
meDetes
szeÍelvény
3db
2.700
1.577

8.100

4.131

(EtrdrényiésTársa Kft.)
K&2.00t-7.6.1.0111016
Kétoldalon
menelesszerelvény
elhelyezése'
külső vagy belsó menettel,illetve hollandival csatlakoáatva
DN 40
szelepek,csappant)rukGzabályzó' folÍó-elátó, beavatkozó)
Fedeszelep(MSZ 13132)NNY 6 - DN40
2db
2.820
1.691

5.640

3.382

|.73,14175543(EÚi|rényíésTársa Kft.)
- 3/4''
üsszacsapószelepszerelés
fémbetétes
t db
540
'(g2-00t-7324|16722 (EndrényiérTírsa Kfu)

i töliégvd.s

'z ÖN 20l0-l sdú!. l!.&lMdj€

@nni t TERC vIP progrm6oíagjÁval kerull kiírÁs'a
c ]\brlcsóde vi2ellóÍÁs'nolecvlz teÍn' éssa,slo8

!-ha
Tétolszám
Tételkilrá3

Erységrejutó (HÜtr)
Anyag
Munkadíj

A tételára összesen íIIUT)
Atryag
Munkadíj

(Endrényié!Tírsa Kft.)
K82.001-7.6.1.0115546
Kétoldalon
menetesszerelvény
elhelyezése.
külső vagy belsd menettel,illetve hollandival csatlakoáatva
DN 40
szelepek,csappantyúk(szabányzó'fotytó.elziró, beavatkozo)
visszacsaoószeleoNNY 6 . DN40
ldb
r340
1,691

1.340

r,691

(EndrényiéETórsa Kft.)
K82-002-2.1.2.13'13.0110139
Vízrnérőkelhelyezése,hitelesítve,
kétoldalonkülsó menettel,
illetuehollandival csatlakoztatv4
bÁzi yizÍílaő'
hidegvízre'
tredvesenfutó.
többsugaras,
DN 25
MoM oPTIMA SUPER Qa 3'5 többsugaras' nedvesenfutó,
szárnykerekeshidegvízÍíffi 3oc.ig,, y ízsz.beépítésre,
L=2ó0
mm,3,5m3/h,R:77040910
r db
12.800
l.3l I

12.800

1.311

Kg,-004.I.2-0237043 (Endrényi es Társa Kft.)
Elekhomos melegvíaermelőésüáro1óberendezéselhelyezése,
taÍtozékokkal,'szelelvényekkel,
vízoldali bekötéssel,
elekhomosbekötes nélkiil,
20,01. 80 liter között
SzakszerOKHE-8O fali áló villanybojlel (80liter' Pvill=2,2kw)
ldb
17.360
6.270

17.360

6.270

K,]24043.2.243432tl (Eldrényi é9Társa Kft.)
Közvetett f,itesű,álló vagy fekvó, íxen beépített
fÍitócsókígyós,
melegvíá|árolóber€ndezés elhelyezéseésbekötése'
kétfütőkígyós kivitelb€n (szoláx),
20l-500l közdtt
viessmannvítoc€ll-B 100.300kéthócserélőshasznáati
meleevíztiíroló
ldb
137.600
25.650

137.600

25.650

K8240+3.2.24343212(Endrényies Társa Kft.)
viessma r vitosol 200(Ií11ó)
rrapkollektor,
késztetórevaló
telepítéshez
szolgáó készlett€l
6db
160.480
25.650

9ó2.880

153.900

K82.008.3.13.1.1(EndrényiésTársa KfÚ.)
Viessmann
PSl0 Diviconosáó napkollektoros
kölbe'
keringtetőszivatt,úval,szerelvényekkel
1 klt
10.080

ko|rs€gv.rés e TN 2010-1 adürá úelÍ.ndje sai't'

a 'ERc

5.301

vIP po8tDcsoh'gjával

10.080

5.301

ke'ült kiirása
c\\bólcsó.evltllál&. nc|eevl7lem' ésser,s|o8

L,

n

t-44

L--

ir

I

ssz. Tétel8zám
Tételkiínis
33

5.301

wilo-Star-Z2516(230V.lfázis)bronzházasHMv. kedngtető
szivattvú
1db
21.010
5.472

21.040

5.172

K82-009-1.l.l-0215o2l(EndrényiésTársa Kft.)
B&amp;K wB 440c rczsdamentes
acélfa|ikúthidegés
m(leg\izestömIöVéges
csatlak01á5u
talikilolyócsappa].
2 db tana]ékel7iíIó
sarolszelepclkeJ
2 db
42.000
760

84.000

1.520

(EndrényiésTársa Kft.)
K82.009-2.2.1.4-0214231
Egyedigytínású
kétmedencés,
1200x600x850.es.
:ldbjobbés
1db baloldalicsepestetőtálcás
rozsdamentes
acélmosogató
berendezés
beépítése.
2 db fali
Kludi Logo egykarosfali kifolyó
keverőcsappal'4db lartalékelzáró
sarokszeleppcl,
meglévó
bijze|útóya|
2 db
100.800
6-131

201.600

17.114

37 Ka2-o09-2.2.|.4.0214233
(EndrényiésTársa Kft.)
Egyedigyártásúkétmedencés'l200x600x850.esrczsdamentes
acé]mosogatóberendezés
beépítése
2 db fali Kludi Logo egykarosfali kifolyó keveró
.l
csappal. db tanaIekelzáro
sarokszeleppel. meglévó bíizelzáróy aI
4db
98.800
6.137

-195.200

I'r.5{8

38 K82-009.2.2.1.4-0214235
(EndrényíésTársa Kít.)
Egyedi$/futásúkétmedencés'1400x700x850-e5rozsdamentes
acé]mo.oBatóberende7és
beépí!ése
2 db fa|i Kludi Logo egykarosfali kitblyó keverő
osappal.4 db tartalékelzalo
sarokszelcppel,
bűzelzáróval
1db
112.ó00
6.|31

112.600

6.131

-

.

-

i

-

L .
]
L -

;

]
'

l

rr -l L a

(EndrényiésTársa Kft.)
K82-008-3.1.3.1.2
viessmaÍtÍl
kiegészítőhómérsékletkülönbség
sz,abályzó
kollekor bekötö készlettel.
fagyáltó fo|yadékkal
I klt
2ó.800
5.301

A tét€ I ára össz€ s en (IIUF)
Anyag
Munkadíj

26.800

34

L

Erységrejutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

s.ordar

35

36

K82-008-3.1.3.3.3-0160105
(EndrényiésTársa Kft')
Fűtés-.klíma-.hűtéstechnika
nedvestengelÉszivattyúk
standard(átkapcsolható)szivattyúk
(ivóvíae)meneteskötéssel
eg}es5szivattÉk

Ezaközb!g./.'kohségvcl.sUtN20]íl3danártletend]osz.rin|.T!R..v|PpRrerancs.magjálak.ÍrfukiiÍÁIa
Ú .b.'!csi'de
lj/€ l lálás nrc|.elútdÍn és7.Ísins

t-hL,
ssz. Tételgzóm
Tételkiírás

6. oldal

Egségre jutó (IIUF)
Anyag
Munkrdij

A téte|ár! öslzesetr (HUF)
Any.g
Munkrdij

39 K82-009.5'1.0112761
@ndrényiésTársa 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
21.400
3.002

256.800

36.024

2.698

163.200

5.396

K82409-92.|-0210051 (Endrényi ésTírsr Kft.)
Nltott zuhanysaÍok,HL 522N sáfonÍIal'
Kludi Logo-Mix falba építhetóegykaroszuhany csapteleppel,
Sirena fix fali
zuhanyfejtartóval,sirena 35 zuhanyfejjel,HL514/sN zuhany
búzelzáÍóval
rdb
37.800
2.698

37.800

2.698

42 K82.009-11.1.r.1.0110011
(EndrényiésTársa Kí1.)
WC csészeelhe|yezése
ésbekötés€ .
öblítőtaÍtáy, salokszelep' WC iilóke'
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
alsókifolyrisú'
Alfrldi Btíás 4004 also kifolyásúgyemek WC berendezés
szerelésszerclvényekkel'Dömötör
tattá||ya|'tattdéke|zaó saÍokszeleppel'elzáÍó sz€leppel,
monoblokk Tendszelként
kialakítva
7db
15.3ó0
3.154

r07.520

22.018

(EndrényiésTíÍsaKft')
43 K82.009.r1.1.1.2.0110231
Alfi'ldi Blázis 4032 alsó kifolyásúwc berendezésszerclés
szerelvényekkel'DömötöÍ
tartáuyal' taltalékelzárósarokszeleppel,eizáró szeleppel,
monoblokk rendszerkéntkialakítva
2db
15,800
3.154

31,600

6,308

(EndrényiésTársa Kft.)
40 K82-009-9.2.1.0210041
Zuhanykabin' Kaldewei 9ox90.esaélleEez zuhanytácával'
bűaeLzAróva|'
Kludi Logo-Mix falba építhető
egykaÍoszuhany csapteleppel,
Sirena fix fali
zuhan}'fejtaÍtóval'sirena 35 zubanyfejiel' HL5l4/sN zuhany
bűzelzáÍóval
2db

4|

. tTzbcsÉzésikóllségv€t.s 4 oN 20I0.i !dd!Í Ú.lradje

81.600

szcriíq a TERC vIP pBgm6om'gjdüal

keíl|t !.iináR

Lhs
Tételszám
Tételkiírás

Egységrejuló (flUF)
Munkadíj
Anyag

7. oldal
A tét€ l ára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

(EndrényiésTársa Kft.)
K82.009-15.1.1-01r1521
fali vizeldeberendezés
szerelése
Alftldi bázis típusú
nyomógombosidóátett vizelde
öblítőszeleppel, l db tartalékelzárósarokszeleppel,vizelde
szifonnal
4db
r.900
28.240

r12.960

7'ó00

K82.009-19.9.2-0313604(Endrényi ésTársa Kft.)
Csapte|epek
ésszerelvényeinek
|eIszerelése.
termosáátoshasználati m€legvíz kevelőberendezés
felszerclése.
menetescsatlakozással.
DN 20
DanfossESBE Series20 (38-65"c)termikuskeverőszelep.
DN2O
1db
12.640
3.610

12.640

3.610

(EndrényiésTársa Kft.)
K82-009-19.9.4-0313614
B&amp;KCal€ f fi 523R.5/4''típusú
kevelő egység
szerelés
komplettenszerelvényekkel
1 klt
36.840
3.838

36.840

3.838

(EndrényiésTársa Kft.)
K82-031.1.1.1.1.2-0114842
VízszíiróelhelyezéseésbeköÉse'
visszamoshatószűóbetéttel,
kézivisszaöblítéssel,
kétoldalonmenetescsatlakozással'
DN 25
Hone}rvellF76S-12AAM bronálázas ivóvizszűÍó - DN25
1 db
9.360
l.40ó

9'3ó0

1.406

K82.031-r.1.t.1'44114857(EndrényíésTársr Kft.)
vízsziiró elhelyezéseésbekötése,
visszamoshatószfuőbetéttel,
kézivisszaöblítéssel'
kétoldalonmenetescsatlakoz'ással,
DN 40
. DN40
Hone}avell
F76S-1I/2AAM bronzházasívóvízszúrő
I db
1,786
6.120

6.720

1.78ó

Munkanem összesen:

3.924.541

62t.224

i liÖ|tséeveés
ú oN 20l0-l ad.ttár lélÓIrcndjeszen.l a TERC vIP progmcsomagjával terü|L(ilrÁsÚ
c \\brlcsódevlrcl|átds'meleg!JzIcrn éss7eÍ.sIo8

t-hl

i Tnkormányzat
Fó tér9.

Kelt 2010június
04.

l9íIása:
szennyvízelYez€tés szerelési munkáí.

ÁesaleEe öalKaol .E'D.lD.
Á'n.

Költségvetésfiiössz€sílő
Anyagköltség

DÍjköltség

1.25t.420

23r.648

1.251.420

231.648

öDköltség összesen

r.251,.420

23t.648

i fedezetvet.alap

r.251.420

közvetlen költsége
közvetlen kóltsései

- 1.251.420

igazgat.ísiksg. vet.alap
vetíÉsialap 1.4
vetítesialap

23t.648
1.483.068

vatítési
alap

1.483.068

1.483.068

áIa

sÁnr.. DI . 4FÍT('IPAnI
s BFT
ÍrT.

Aláínís
tolségvetés
a oN 20l0-l ldstl& tét.|Éndj€trint. a TERC vIP Pogfucsom'giávat k.t0lt kikásB'
c:\erclfcvipvol0-lbnszlá\Ból6óde
senn'aj2'do8
eéÉszer

4 L/-

LrlC

1. oldal

Ssz

Téte|szám
Tételkiírás

E5/ségrejutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A téte|ára összesen(HUF)
Anyag
Munkádíj

K53.007.5'2-0412015
íHudák Kft.)
Épüetenkívüli beton szenn}.vízfordítóakna elhelyezés.
NÁó00
középnehézfedlappal
5db
49.000
3,496

245.000

17.480

8l-002-3.2'1.2.3-0131004
Q{udák Kft.)
PVC leÍblyóvezeték
szerelése,
tokos' gumis.fuűs kötésekkel'
cső elhelyezése
csőidomokkal,szakaszostömörségipróbával,
horonyba\,agypadlócsatomába'
Dr'*50
PVC vízvezetéki
lefolyócső,KAEM 50x1'8x2000mm
tokosvégű
90 m
893
537

48.330

80.370

(Hudák Kft.)
8l-002-3.2.1.2.4-013l005
PVC Iefolyóve7-eték
szerelése'
tokos.gumigyűrűskötésekkel,
cső elhelyezése
csőidomokkal'szakaszostömörségipróbár,al,
horonybavagypadlócsatomába'
DN 65
PVC vizvezetékilefolyócső'KAEM 63x1.9x2000mm
tokosvégű
8 m
115
1.007

5.720

8.056

(fludák Kft.)
K81.002-4.1.1.2.1-0131501
Pannonpipe
KG-PVC műanyagcsővezeték
idomokkal- ?l10
40 m
2.430
874

91.r0I

3.1.960

(Hudák Kft.)
K81-002-4.r.1.2.1-0131502
Epületenkí\.Íili
PannonpipeKG-PVC műan)agcsővezelék
- ?1l0
idomokkal
jelzőszalaggal.
ftildkitermeléssel,
homokággyal,
földvisszatötéSsel.
tömörítéssel
l0m
2.150
471

21.500

8.740

(Hüdák Kft.)
K81-002.4.1.1.2.2-0131511
PainonpipeKG.Pvc mÍianyag
idomokkal. ?125
csővezeték
12 m
2.490
988

29.880

I l 856

(gudák Kft.)
K81-002-4.1.1.2.2-0131512
Epületenkívüli PafflonpipeKG.PVC müan}'ag
csíivezeték
idomoklal- ?125
jelzószalaggal,
ftjldkiterme]éssel.
homokággyal'
iijld.'isszatötéssei.
tömöIítéssel
5m
2-490
988

12.450

4.940

lebé7.'in kól|scgleiés
Ú o:i 20l c l á& & a&ll€ í djc 9!nnt. á

'I.ERC
v|P progfucÍnnagid al i.!ü|t kiiÍáÍ!'
jp.'?0|()Ilons7]!\ll0Icsóde
gépcs7et
sZ|n)\ i2 s]o8
c:l.1.I9n.r.\

t-

L'IK)
Ssz. Téte|szám
Tételkiírás

I
l
I

12.560

(Hudák Kft.)
82-009-21.1.0135007
Padló alattiilletve falbaépithető
bíie|záíó.
padlóalalli ]. 2. j ágúelhe|yezése
HL 300 padlószifonvízszinteskimenettel,1 db oldalsó
beömlésilehetóséggel,
visszacsapószelepesszifonbetéttel.
150xl50ráccsal'Terhelhetóség
I{ (150kg)
8.|95
1.161
l0 db

8 t.950

t1.670

(HudákKft')
10 K82-009-21.2.0135006
Padló alattiilletvefalbaépíthető
bűzelzáróe1helyezése'
padió feletti
HL 405 mosógépszifon
falbasüllyesztve'rövjdíthetóbeépíő
dobozzaInemesacél
fedéllel
r db
1.500
1.7t0

1.500

1.710

s80.000

|.251

1.890

1.026

i. .

l1

K82.009-22.5'2-0351321
íHudák Kft.)
Asio AS-FAKU E0 tipusú2 l/s.oszsírleválasztó
berendezés
lchelyczése
talajbanépületen
kívül
580.000
1.254
1 krt

(Hudák Kft.)
12 K82-009-31.l.1-0135001
HL-21 iefolyó tölcsér
ldb
1.890

1.026

(HudákKft.)
13 K82.009.31.1.1-0135003
Szenn)'víz
hálózat24 óúsfeltö]tési
tesáje
1db
0

1.02ó

Munkanem össz€ s en|

-r j
I

,t

,J-

A tételára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

126.000

9

J

Eg/ségr€ jutó (HUF)
Munkadíj
Anyag

(I{udák Kft.)
K81.002.4.1.l.2.3.0131525
Epületenkívüli PannonpipeKG-PVC műanyagcsővezelék
idomokkal- ?150
jelzőszalagga].
Íöldkitemeléssel'
homokággyal'
ftildvisszatötésse!'
tömöritéssel
35 m
3.600
1.216

8

L

2. oldal

1.026

,'.251'.420

23!.ó.18
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A munkaleí.ása:

Ép'Ip.Kft '
Készítette;Sarkadi

BoLcSÖDE
KoZPoNrIrÚrÉsszrntLÉslMLNKÁI
Késztilt:

Költségvetés
fóösszesító
Megne\'9zés

An}'agköltség

l- Epíimén)'
közveilen kö]tsége

1.',|47_410

2iJ.:i9

l.j Epítésközvetlen költségei

1.747.4t0

270.519

].4Köz\'etienörú.öltségösszesen

1..'74'7.4t0

27a.i1t

2'l Arkockázati fedezel vet.alap

r.717.410

2'] Anyagigazgatási
ksg.vet'alap

| .'t4't.4tD

2.5Fedezetvetitésialap l.4
3.1Tartalékkelet
vetítési
alap

210.5.i9
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.ndjesz.ÍintaTERc V|P pro:.dfi.soúie]álJ k..i |IknláJra
l.0/po.níl:j j].\
c k..!..Jip'2o|0-l onszla..B0iüsode

Lha
ssz. Tételszám
Tételkiírás
l

f.5/ségrejutó (HUF)
Munkadíj
Anyag

(00004Alvá|lalkozó| csak díj)
K8l-004.1.3.4.l.1.2.1-0329501
Fűtésivezeték'
ottétegű
cső szerelése'
PE.Xc/Al/PE.HD anyagból'
préshüvelyes
csókötésekkel,
16x2-esWavin K1 oxigéndiffúziómentes
csövezeték
idomokkallvédőcsőben
szerelve
)r9
110 m
1.056

l. oldal

A tételára összes€ n (HUF)
Anyag
Munkadij

l16.1ó0

25.080

(00004Alvállalkozó: csak díj)
2 K81-004-1.3.4.1.1'2.2-0329502
FÍitési
vezeték.
otretegú
cső szerelése'
PE-xc/Al/PE.HD anyagból'
préshüvelyes
csőkötésel.kel,
20x2,25-öswavin K1 oxigéndimiziómentes
csövezeték
idomoklal1védőcsőben
szerelve
30m
1.600
266

48.000

7.980

(00004Alvállalkozó: csak díj)
3 K81.004.l.3.4.1.l.2.3-0329503
pűtésivezeték.
Ötrétegű
csó szerelése'
PE.Xc/AI/PE.HDanyagbó].
pÉshüvelyes
csőkötésekkel.
25x2.5-ösWavin K1 oxigéndiffuziómentes
csővezeték
idomokkal
70m
2.456
304

111.920

21.280

(00004A|vállalkozó: csak díj)
4 Ktl1-004-l.3.4.1.l.2.4-03295l4
Fűtésivezeték'
Ötréregú
cső szerelése'
PE-xc/AliPE-HD anyagból'
préshüveJ1,es
csőkötésekkel,
32x3-aswavin Kl oxigéndiffúziómentes
csóvezelékidonrokkal
30 m
3.7ó8
323

I13.040

9.690

5 K81.004-|.3.4.l.2.l.1-032954l
(00004A|vál|alkozó:csak díj)
Fűtésivezeték.
otretegú
cső szerelése'
P}i.Xc/Al/PE-HDanyagból'
préshüve1yes
csóki'tésekkel.
csőidomokelhelyezése'
wavin csővezetőívradiátoÍbekötéshez(90"- .]ló.os csőhi'z)
56 db
4.064
16

227.584

4.256

kó|ls.:velósu l)N 20l 0 l ódanáÍÉtelrendie
srcrinl.a I'ERc vlP progÍamuimdsjá\
.] k.rtl l kiiÍsÍa,
( .terü'l.rc\ip9(l|0 l\)nszlr Brl.ylcc K.13D!lliri:''] .|]\
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A tét€ l ára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

(00004Alvállalkozó: csak díj)
K81-004.1.3.4.1.2.1.1-0329551
}ütésive7elék.
otlétegűcső szelelése,
PE-Xc/Al,?E.llD altyagból'
préshüvelyes
csókötésekkel,
csöidomok elhelyezése,
egycsatlakozású
csóidom,
wavin IézfalikorongBdiátor bekötéshez(?16-oscsőhöz)
56 db
1.520
76

85.120

1.256

K81-004-l.3.5.l.l.t.5-0333015(00004Alvállalkozó: csak díj)
Fútési
vezeték,
Ótrétegűcső szerelése'
PE-RT/AVPE-HD, PE-Xo/AYPE-HD
vagy PE-Xb/AI/PE-HDanyagbó]'
préseitcsókötésektel'
'10x4-esWavin Kl oxigéndi1niziómentes
csővezeték
idomokkal
12In
6.r84
418

74.208

5.0ló

K81-006-1.l.1.1.l.3-0243015
(00004Alvállalkozó: csak díj)
Ré2vezeték.
vörösrézcső szerclése'
kapiilaris,lágyforrasáásoscsókötésekkel,
cső elhe|yezése
idomoknélkÍil,
szakaszosnyomáspróbával'
lág1'vagy félkemény
kivitelűlézcsóból'
DN 12
Supersan?15xl.es fonaszható vöÍösÍézcsővezeték
idomokkal
Kimann Kaiflex ST csőhéihősziseteléssel
óm
I.r21
342

6.762

2.052

(00004AlváIlalkozó: csak díj)
K81.006.1'1.1.1.1.4-0243018
Kez vezele\
vörősrézcsó szelelése.
kapilIaris.lágy forras,7lasos
csókölések}el,
c$ eIhelyeziieidomoknélkül.
szakaszos
n1omásprobá.,
al.
iágy vagy félkemény
kivitelűrézcsőből'
DN 15
Supersan'/1
8x 1-esforraszthatóvöItjsrézcsővezeték
idomokka]
IiimannKaiflex sT csóhéjhőszigeteléssel
2 ÍA
1,327
380

2.654

76í|

E7 a kóz|rcszJlsi kÓ|lségleles
' o\.20l0.l adanáJElékeldjeszcin| a l.}]Rcv]P prDgÍan].joúalráVait!ílltl.I]ájÉ'
( ]leí.l'er.rlt\20lo \onszh]B.].síJeKizponl].u1....!

3. oldal
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l0

ll

Egységrejutó (HI'F)

Anyag
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K81.006-1.1.2.1.2.6.0242628
(00004Alvá|lalkozó:csak díj)
Rézvezeték,
VöIösIézcsó szerelése,
kapilláris.keményforasztásoscsőkötésekkei.
csó elhelyezése
idomoknélkül,szakaszosnyomásplóbával'
keménykivitelúrézcsőből,
I)N 25
Supersan?28x1-esforrasztható
vöósréz csővezcték
idomokkal
Kim:mnKaiflex sT csőhéjhőszigeteléssel
6m
1.640
684
K82-001-6'2.2-0130525
(00004Álvállalkozó: csak díj)
'|ömlővéges
töltő.ürítő golyóscsap- l/2''
ldb
460
627

1,2 K82-001-6.2.8-0ll5693 (00004Alválla|kozó: csak díi)
l'tone)a\'e1l
EA122-AA automatalégtelenjtő
szelep
3db
500
627
l3

l1

l5

l6
-&

i

11

-,t^

A tételára összes€ n (Ht]l.)
Anyag
Munkadij

9.840

,1.t04

460

1.500

i.u8t

K82-001-7.3.8-0l15ó82
(00004Alválla|kozó: csak díi)
I{oneywellSM120-3/4''A membránosbiztonságiszl3lepszelelés
r db
1.300
1.06,1

1.300

1.06,1

K82-0g|.7.4.2.0116723
(00004Alvállalkozó: csak díj)
- 1'.
Mofémgol1óscsapszerelés
6db
1.590
l . 3 lI

9.540

7.8Át'

K82-001.7.5.2-0116732
(00004Alvállalkozó: csak díj)
. 5/4.l
Molé]ngolyóscsapszerelés
,1 db
2.690
I.571

10.760

ó.308

K82-001.17.1.2-01ló131
(00004Alvállalkozó: csak díj)
l-ermosztatikus
szelepI.ej
fels7ereIése
radiátoÍsze]eD!€ .
hollandivalcsatlakoztatva
HeimeierK temosztatikusradiátorszeleptermolij
.28 db
2.144
160

60.032

21.180

11.000

1.t _i9

276.800

5.98-r

K82-004'6.1'1.1-072101
l (00004Alvállalkozó: csrk díj)
CiÍnmERE35 (35 literes)membriínos
zlíntágulásitartál.\
sZeíelese

ldb

11.000

1.159

t 8 K82.010-5.3.1-0343102
(00004ÁIváIlalkozó:csak díj)

Vicssmannvitodens-l00-w.35 fali (tulbós)kondcnzációs
gáZkazánidőjaÍáskövetőszabályzóval
ldb
276.800
5.985

! z a | i Ó 7 b c y Ü ^ s ] | t l l k s ó l v . l . s ! z o \ 2 4 l l0á d a n á r t é t e l Í e n d i € s z e r i n Í . a | | | { ( . v | P p t o g r m r . $ m ! q ] á ' ' t ] [ Ú ü ] L ( i r l t
. **."".' plolr, lbn!zIa.Il\j|.\óLl.K.7D.nl L]Llol
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4. old&l

Egsrfurejutó @UF)
Anyag
Munkadli

Á tétc|árr összeren (EUl)
Ányag
Munkadíj

KgL4|L3.1.1.|44,a756 (00004A|vá||&|kozó:csak díj)
AcéllemezkompaktlapÍadiátor
elhelyezése,
gzéthoÍdással,
tetókkal' bekótéssel'
I soros,
1600mm-ig
300mm
PunnocVMl l.300.400beepített
szelepesacéllemez
lapradiátorkonzolokraszerelve
1db
5.620
22y'

s.620

2299

K82.012.3.1.1.3-042Es31
(00004A|vá[a|kozó: csrk díj)
Aéllemcz kompaktlapadiátorelhelyezése'
széthordással'
tartókkal,bekiitéssel'
I soros,
ló00 mm.ig
500mm
P'Emo cvMl l -500'400b€építe1t
szel€pes acéllemoz
laDradiátoÍ
koozolokraszeÍelv€
rdb
6,550
2.299

6.550

2.299

Kr24t23.l.13442E532 (00ü|4ÁIválla|kozó: c*akdíj)
Acéllemezkompaktlapradiátorelhelyezése,
szethordással'
taÍtókkal'bekötéssel'
l soÍos,
1600mm-ig
500om
PuÍmocvMl l.50G500 bépítettszelepesacéllemez
laoradíátor
konzoloka szerelve
ldb
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 bépítettszelepesacéllemez
laDradiátorkonzolokra szcrelve
ldb
ó'800
2.299

6.800

2.299

ko|Bev.és & lN 2o1o-l !dd&íée|üúÍ: sz.riÍt.ITERC vIP pm€MÍEgiával

kadtrih!$..
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Anyag

Munkadíj

(00004Álvá||alkozó:csak díj)
K82-012-3.1.2.4-0428587
Acéllemezkompaktlapradiátorelhelyezése,
szétholdással.
tartóld.al,bekötéssel'
I soros,
l600 mm 1élett
600mnl
Pu.movR10C-2l00.600 beépített
szelepesverticalaoél]emez
lapradiátorkonzolok.aszerelve

A tételára összesen(HUF)
Anyag
Munkadíj

r2.800

2.812

Ka2-o|2-3,2,|'3.0428547
(00004Alvállalkozó| csak díj)
Acé1lemez
kompaktlapradiátorelhelyezése'
szétholdással'
tartókkal,b€ k ötéssel,
2 soros,
ló00 mm-ig
500mm
Pumo CVM22.500.500beépített
szelepesacéllemez
IapladiáÍo.
konzoloka szelelve
3db
10.480
3.743

31.440

11.229

K82.012-3.2.1.3-0428548
(00004Alvá|lalkozó: csak díj)
Acé1
lemezkompaktlapradiátorelhelyezése,
szc1hordással'
taÍtókkal,bekötessel'
2 soaos1600mm-ig
500 mm
PurmoCVM22-500-600beépílett
szelepesacéllemez
]apladiátolkonzoloka szelelve
ldb
11.280
3.743

11.280

3.743

K82-o12.3.2.1.3.0,l28549
(00004Alvállalkozó: csak díj)
Acél1emez
kompaktlapradiátorelhe]yezése,
szétho.dássa|'
tarÍókkal,bekötéssel,
2 sorosi600 mm-ig
500mm
PurmoCVM22-500.700beépített
szelepesacéllemez
]apÉdiátor
konzolokraszerelve
2 db
12.190

25.580

1.!86

ldb

24
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K82-012-3.2.1.3.0428550(00004Alvállalkozó: csak díj)
Acé|lemez
kompaktlapradiátorelhe|yezése.
széthordással,
taftókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600nrn-ig
500mm
PurÍnocvM22-500-800 beépített
szelepesacéllemez
lapradiátorkonzoloka szerelve
4db
13.840
3.743

55.360

K82-0t232.|3-0428551 (00004Alvítlalkozó: csak díj)
Acéllemezkompakt lapradiátorelhelyezése,
széthordással,
tartókkal, bekötéssel,
2 sorcs,
1600Ítm-ig
500mm
Purmo CvM22.500-900 beépít€ttszelepesacéllemez
lapradiátorkonzolokra szerelve
1db
15.3ó0
3,743

15.360

3.143

(00004Alválrlkozó: csak díj)
K82-012-3.2.1.3-0428553
kompaktlapradiátorehe|yezése.
AcéJlemez
szetholdással,taÍtókkal,bekötéssel,
2 soros,
1600mm-ig
500mm
PurmoCVM22-500.1200beépített
szelepesacéllemez
lapradiátorkonzolokÍaszerelve
2db
18.240
i.143

36.480

1.486

(00004Alvál|a|kozó: csak díj)
|<82.0|2.3.2.1.6.0428698
Acellemez kompakt lapÍadiátorelhelyezése,
szétholdással'taÍtókkal'bekötéssel'
2 soros,
l600 ÍrÍn-ig
900mm
PuÍnocvM22-900.600 beépített
szelepesacéllemez
lapradiátorkonzolokra szerelve
1db
15.440
3.743

15.440

3.143

tolEégvet6 a tN 20t0-| &htt& i&étmdjéffin!.
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Munk'díj

KB2.0|23.2.z,4-0428602(00004Alvá|lrlkozó:
carkdlj)
AcéllemezkompaktlapÍadiátolelhelyezése'
széthoid]ással'
taÍtókkal,b€kötéssel,
2 soros,
1ó00mmfelett
ó00 mm
PurmovR2lc-2100-600 beépített
szelopesverticalacél1emez
laDradiáto.konzolokraszerclve
rdb
24.880
5.035

24.880

5.035

K82.0123.2.2.4-0428633 (00004A|Yílla|kozó: csak díj)
AaéllemezkompalÍ lapradiátorelhelyezese,
szétholdással,tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600mm felett
600 mm
Purmo VR22C-2100.600 b€epített szelepesvertical acéllemez
laDradiátoIkonzolokn szelelve
ldb
24.880
5.035

24.880

s.035

K82-012.3.3.1.3-0428565(00004A|víüa|kozó: csak dij)
AcéllemezkompaliÍlapradiátorelhelyezése,
széthordással,tartókkal, bekótéssel'
3 soros,
1600mm-ig
500mm
Purmo CVM33.500-800 beépített
szelepesacéllemez
lapradiátoÍkonzolokra szerelve
2db
21,920
5.073

43.840

10.146

K82.012-3.3.1.3-0428567
(00004Alvállalkozó:csakdíj)
Acéllemezkompaktlapradiátorelhelyezése,
széthodással,
taÍtókkal'bekötéssel'
3 soros,
1600mm-ig
500mm
PurÍno
cvM33-500-l000beepített
szelopes
acéll€ m ez
lapradiátorkonzoloka szerelve
4db
5.073

105.600

2n.292

t kö'bsa.j&i
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Munkadij

(|B004 Alvállalkozó: csak díj)

kompaktlapradiátorelhelyezése,
' taÍtókkal'b€kötéssel,

3-500l l00 boép{tett
sz€lepes acéllemez
korizoloka szerclve
1db
28.560
5.073

28.s60

5.073

1 (00004Alvíu]rtkozó:cark díj)
j egyzókön'rr'ek

I klt

0

29.2ffi

0

29,260

62.880

6a4

l.1.l-0243109 (00004Alví||rlkozó! csak dij)
60A00 ffistgáz.levegó elvezetó cbővezetéklapostető

idommal(6100mm)
I kn

62.880

ölszesen:

kör6égv.tés
e tN 20|0-t od.tli. !.t.|mdj. wi4
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1.741.410
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KöltségvetésÍöösszesítő
Anyagköltség

Díjköltség

143.270

220.039

t43.2',70

220.039

Kiizvetlenönköltsés összesen

143.210

220.039

Arkockízatifedezetvet.alap

143.270

Aíyagigazgatásiksg. vet.alap

t43.270

közvetlen költsége
közvetlenköltségei

220.039
363.309

edezetvetítésialap l '4
Ta alékkeret
vetítésialap

363.309

A vetítési
alap

muntaára

363.309
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K47-000-4.l.5
(00004Alvállalkozó: csak dij)
Kézirozsdamentesités
csőfelületcn'könnyű ro7sdásodÍs
esc1én
NÁ 80 mm méretig
't0
43m

1.120

9.801

41.02|-21'1.|-0130721
(00004Alvá||alkozó:csak díi)
Acélfelületck
közbeísó fcstése
(N^ 8o-ig).liiggesztőnés
csőésregisztercsóÍ.elületén
tartóvason.
somosdóállvÍinyzaton
mű8)'anta
kötőan}'agú.
oldószeresfestékkel
TrinátaiapozóÍésték.
sárga400.
EAN:5995061117710
.13 m
12

1.806

7.t53

5.504

| 4.106

5.600

12.768

15.r20

3t.122

1.881

15.120

2ó.33.l

K8l.003-1.2.l.1.1.l.'|-0l
t 0016(0000JAlvá|la|kozó:csakdíi)
Vanrrtnélkü]it.eke1c
acélcsőgá7vezetóksze(elésc
szabadon.
- .]5',4'.
1aÍó5lerk.zeltc]
28m
1.400
2.033

39.200

56.92"r

2.280

2.907

l7l

K47.02l-31.4'1-0130411(00004 Alvá||alkozó: csak díj)
Acél|clületeká1vonó festése
csó ésregisztercsőfe|ületén(NÁ 80-ig). tügges7-tőnés
tanóvason.
sormosdóá1l\'án.vzaton
műg\antakijtöanyagú,oldószeres festékkcj
1.rinátmagasfélryű
zománcfesték'kIém420.
EAN:59950ól120ól1
86m
6J
171

K8l.003.l.2.l.1'1.l.l-01l0007
(00004AIváIIalkozó:
csakdíj)
VarratnélkLjli|eketcacélosőgáZvczeték
szelelóseszabadon.

. .]l/2'.
taÍtós7cÍkezettel
8m

700

l.59ó

l(8l-003-1'2'l.1.t.l.2-0l
| 0010(00004Alvál|a|kozó;csakdi i,)
Valaatnélkülji.eketeacélcsőgáZvezetókszerelése
szabadon'

tanószerke7cttel-'.)3/4''
l8m

ll,l0

1.129

(00004Alválla|kozó:csakdíj)
K8'-003-l.2.l.t.l'|.3.01l00l3
Varralnélkü]ilcketeacélcsőslivczetékszere]óseszabldon.

ta!.tós'/crkezctle].')l',
1.1 m

1.080

K82.00l-7.2.2.0l16863(00004Alvállalkozó: csak díi)
KétolClalon
lll.netesszerelvóny(golyóscsap)s7cIelésc

késziilókekeIótt.,]l'/2'.
3db
EZlkizblvÚléli|i! l\ü!\.lüs r/ ()N 20|()

164

969

adatrÍlére|Íend]csze|inl1lLR(]vl'D!.qrrnl.n'..g|\lj|!nil|.rl!Ía
a Li I t..s I lr)10 l\

\71! Balc\rJ. Jntr.trlÍlai/.r b.!.

r.5

Erységrejutó (HUF)
Munkadij
Ányag
(00004Alválla|kozó: csak díj)
1-7.2'2-0116874
.etésekKA-Pvc csővezetékből- NÁ50
1.040
969
3db

Á tételára össz€sen (HUF)
Anyag
Munkadíj

3.120

2.907

53.800

6.764

(00004A}váltalkozó:csak dij)
.3-0130608
HGR 2 H falba sÍílyeszthetőlemez szekénybeepítés,

KHS-2,3,54P

gáznyomassz'ahélyzóv
al' G6-os gázrnérővel,1db Mofém
-os goMscsappal

i,'

t at

53.800

6.764

16-12.1(00004ÁIYállalkozó: crak díj)
bevételieljrírások:szilIárdságinyomásprób4 tömörségi
(össz.: 24 óIa)
i dokrrmentációkészítés

I ktr

0

48.450

0

143.270

I(oltségv€tése TN 20,0'l

48.450

220.039

adattórtétellÚdje sd!n! a TERC \lP progm6om.gjávat kerut kiírásn'
l\oczla\Bólcsódeépúlelgépészetb4lósio8
cltüc\tcrcvipvolo

4q9

:NAGYKtzsÉoItNKoRMÁI\rYzAT
: 574lKÉTEGYHISA.FT'IÉR9.

leínisa:
hel}'iségek
szellózése

Kelt:

2010.éviuoiushó 4.nao

Késdtette:
sarkadiEp' Ip.Közös Ka.

Költsésvetés
fóösszesítő
Án,agköltség

Díjköltség

128.080

86.192

128.080

86.'192

önköltségósszesen

128.080

86;792

i fedezetvet.alap

128.080

köz!'eden költsége
s közl.etlenköltségei

128.080

i ksg.vet.alap
edezetvetítésialap l.4
anrlék*eretvetítésialap

214.872

A vetítési
alap

86.?92

214.8'12

munkafua

214.872

Aláínás
i }ó!s'jrl?l.s

e lN 20l0-l

.d!íi! l.tc|Éndj. 92..ií( a IrRc

vtP ProEtmclmag'ál d }.nit kiiró6E
c:vft v.ícvi'2.I0.l\ond!lÓlcsódc

!.É*r

*|IolidJ8

2-Qo
1. oldal

Tétebzám
Tételkiírág

jutó (I{tE)
ErységÍe
Áryag
Mun}rdíj

(EndrényiésTáru&Kft.)
K83-0o1-2.1.1.0E30002
spinálkorcolthorgan'zottacéllemez
csóvezeték
iclomokkal- ?
100
24m
670
1.463

A tételíra ös3zereníHUF)
Anyag
Munkadíj

16.080

35.112

112.000

51.680

128.080

.792

K83-'mG4.1.1.01l4241@ndrényiérTórsa Kft.)
HeliosM1/l00N cs€ndes hell elsávó ventilátot (Vdo m3[l)'
szellózó cseéppel
4db

MuDkaneB

28.000

össze8e|li

kóliségvet'.s
@ tN 20l0-I .d'üá. ltt.kfidj. s.ií|

12.920

! lERc vIP pregmcsonÚgjávatt€Ú|t ldirásr
c1r.rc\r.oipu0l0.| \.'n9la\Brlcsód.8É!6z.tszllóu s'slo8

t_e4

Nagykiizségionkolmányzat
KÚteg}h1rza.liő tér9.
Bijlcsödefe]úiitás
VILl,ANYSZERELl,]slMl]r\.KÁI
Készült:
2010..iúnius
04.

()sSZl]SÍ|Ó
KÖI-TSÉGVE
1.És

Ánrag1

\ ' i l l . . t ' : w . r e | . .m. iu n l á k n c n
o s r u c t < nI r c t t 'Ar n r , a t. D r i :

-0.l'']|8

M.dii:
] l:l.7h
l 8 : í l' ) q ] l r t

s a | | 3 d. 2 0 l 0 'í ] 60' l '

SarkadiÉpitőipari
Közös Kli

L€ !t ./ 71-000'111

Áfuá|hlM: csakdü
2 .l 77-OO0-Z\!

csak díj
A|vál|al.o!íú|
3 ,l 714@-U3

rrMá|H|átH:
csakdiJ
4 ,l 7L-000-236

A|vál|aIM: csakdíJ
5./ 7r-000-311

Afuá||aldqá:
csakdű
6./ 71-000-321

Alvá||alffi: csakdíj

7 -l 71-OOG4I7

Aivá||a|ldtaff
.csak díj
LI 71-000421
Álvál|alMl

csak dÚ

9 ./ 7r-000{31
A|vá|laldoáóicsak díj
r0./ 71.000í41

váffi
Műan},ag
falhoronyhil

6o0,oom

138 600 Ft
oFl
oFi

231,00 Ft
0,OOFt
O,OOFt

D:
A:
G!

védőcaőbőlkihúzva
vezetékleszere|ése
Vörtjsrezvagya|umínlum
10mm2-i9

2OO0,0On

D:

63,00 ft
0.00 Ft
o,oo f

G:

|eszere|ése
tartó9zerkezeffi
|
Kábe|szerü
vezetékek
2,l]0mm2-i9

100,00 n

3ttoo Ft
o,ooft
ooo Fr

D:
A:
G:

!26 000 Fr
oFl
0ft

31 500 Ft
oFt
OR

|Gbe||eszere(setar66ze.kezető|,.tjgzftesnélkü|
1í),0o m

2s 200Fr
oFr

16&00 ft

D:

o.0oft
o,o0ft

G:

0ft

bontiása
süt|yesztett
fa. vagyfémszekÉnyek
30ox30oó0 mmméretig
2,OOdb

55,00 Ft
0,00 Ft
o,oo Ft

O:
GI

1 050 Ft
OR
0Pt

szekÉnyek
bontása
ÁGmköri etosztj|ífogyasztásméró
2,OOdb

D:

I O92,OOFt

o,ooFt
o,ooFt

2 La4 Fl
oFt
oFl

fal|foq|alato(
Kapcso|ó|'du9aszo|ó€|jzato&
gyengearamú
nyomók|ép6őházi
csengők,reduktorok,erős.vagy
|eszere|ése
autoÍnaták,
ie|zők
45,00 db

Dl
G:

315,00Ft
o,ooFt
0,00ft

L4 L75 FI
oFt
0Ft

a4{ttxt Ft
o,0oFt
0,00Ft

2 520 Fl
oFl
oFt

Iparikapcsolókleszere|ese
3,oorlb

D:
G:

leszere|ése
Fényforrások
és|ámpatestek
4lt OOdD

525,00 Ft
O,OOFt
O0o f

Dr

A:
G:

23 625 Ft
oFt

leszere|ese
BiztosíÉ,e|o6zt&áb|a
2,0Ortb

A|vál|a!M: csak dű

Kév''t , koMPa.l

|esze.e|ése

KL Í!u.Á|AdadáEibó!. KWrb

Dl
G:

I O5O,0OFt
o,0o ft
0,00 ft

17,oP'nf.sgbná] . W,kT1ho

hu aW

2 1oOFr
oFr
oFt

xor,y&a|chu . El]enóRó széh: 14191336633.1h 1 .ll'l

A/^'7

l_)- J
Motorok
kikötése
LL ,l 7L-O0O-622

A|vá||aÍM:csakdü
12 .l T|AOO611

Alvá|bHgáó:csakdÚ
13 ./ K.téte|

A|vá||aÍdoáó:
csak dij
t4 ./ K téte|

Alvál|atM: csak d'

1OO db

2ro,ooft
o,0oft
o,o0Ft

420 Fr
0Ft

2 100,00 ft
0,00 ft
0,00 Ft

2 100 Ft
0Fl
0Fl

D:
Gr

0Fl

Me|egvízháró|ók
leszere|ése
1,00 db

D:
6:

áÉján|atszerint
Há|ózatfej|esztés,
áramszolá|tatói
kö|tségek
(Meg|évő
3x25A-re)
3x16Afejlesztése

Előiránrzat
1.00 ktt.

D:

6:

oFt
97 200 Ft

0,00 Ft
97 200,00 Ft
0,00 ft

szerint
|Yérőhe|V
kia|akítiísa
DEMASZtíDusterv
részére
AR1Ttípus,IP44,3 fázisúdirektméró
1,OOdb

D:
A:
G:

o,ooFt

33 400,00 Ft
O,O0Ft

Vs típusú
káb€ | saru eIheIyezésseI

15./ 71-0t1'252-003-03-21111
16mm2
4,00 db

Dl
G:

A|Vál|a|lAJiÍá|l'
cak dÚ

2 856 Fr
432 Fl

357,00 ft
54,00 ft
o,0o ft

fe|szeré|ve
Rúdfölde|ő25 mm átm köracé|ból,
4 m hosszú
16./ 71-011-061-003-01'07201
1,OOdb

A|vá'|al|do'í:
csak dÚ

D:

7 a96,OO ft
6 635,00 Ft

o,0oFt

7 496 Ft
6 635 Ft

KPE műanyagcsőffil készti|tvédőcsősze.elése,
fö|dárokba,fa|ba,horonwésésse|
mérőszekrénytő|
méret|en
fővezeték
részére

17./ 71-001-053-006-02-51101
63x2,2mm

10,00m

D:

G:

A|vá||alúoiff:csak dÚ

6 890 Ft
7440n

649,00 ft
744,OO Ft
0,00 ft

Áttöréso,1om2ldbméretig
feImenő
tég|afaIban
t8 ./ 33 630062025-4010101 38 cmvastagság.g
5O,OOdb

D:

G:

I 59O00 ft

o,o0Ft
oo0 Ft

A!Vá||a!doáól
csak díj
19./ 33 630020001,3300300 e|őregyártott
vagymono|itfödémben
2,00 db

D:

AlVá||arM: csak díj

1 57t00 Ft
o,o0Ft
0,00Ft

véd(tsőszerelése
horonyba,e|ágazó
MÚ I1I.je|űmíianyag
dobozokkal,
horonyvesésseI
20./ 71 00i 001,003,01
11103 16,0mm átm.
D:
a5O,OO
m
567,00ft

A|Vá||aÍdqáÍ:
csak dii

33 400 Ft
0Ft

G:

részú|a KaNfRoLL Kft HunAIAdattáB|bTl. Krnwcelc 17,afuaÍesiiohá! . M

52,00Ft
0,00 Ft

kTntral]hu . M

79 a00 Fi
0Fi
oFt
3 150 Fi

4at 950
44 200
0

kanwcalc'hu . Ellehóf,ó száfr: 14191336633z11 T da!

L6q
2Í./ 71.001"002-004.01.11103
23,0 mm átÍn.
120,00 m
D!
A:

756,00 rt

G!

sa,ooE
o,ooFt

90 720 Fr
6 960 Ft
oFt

D:
A:
G!

903,00 Ft
134,00 Ft
o,oo Ft

27mOn
4 020 ft
oFt

A|vá||a!M:csakdÚ
22'/ 71.oo1.oo3.oo5-o1.111o3
36,0mmátm.
3O,OOm

csakdÚ

Elágazódobozszerelése
sii|lyesztve,
négyszijgletes'
ftszekvesessel

2t./ 71-011.007.001.0&66121
Müdk 150 mm
1t00db
Dr
A'

lüÉ||alffii csak dí
24.l 7l4Ll.1o7 út4G6f211

G:

t0z00 É
o,ooft

HENSEL 100 mm
s,oodb
D!
G:

44tOO ft
443,00 Ft

o,ooFt

2 205 Fr
2 215 Ft
oFt

M-l kV sz|gete|t
vezetekszere|éevedőcsőbevagy
v€zetekcsatomába,|eagazó
kötésekke|,
szigete|és
mérésse|,
vöri'srézből,ttjmör vezetőve|'Ho7V-U

2s./71,002-001-003-01-09!01
1,50mm2

150O,0O
m

D:
A:
G:

42,00 Ft
39OO Pt
o,oo Ft

63 0oo Ft
5a 500 Fr
oFt

A:

12,OOft
62,00 Ft
0,00 Ft

96 600 Ft
142 600 Ft
ofl

A|vá|laldlrál csak dij
26./ 71-002'001
00+01-091012,5Omm2
ZloO,oO'n D:

Alvá|laldorá:
csakdf

14 175 Fr
1 605 tr
oFt

Elá9a2ódobozszere|€se sü|lyesztve,
negyszijg|etes,
fészelQésés
né|kü|
AI

A|vá|la!dolíó|
csak dÍJ

945,00 ft

gigetelt \€zeték (450/750V) szerehsevedőcsőbevagyvezeték
Gatomába,|eiágazókőtésekke|,
szigete|es
méÉsse|,

Mkh-1kv/Hory_K

27./71-002-003-007,01"19101
10,00mm2
t0O,O0m
D:
A:
G:

Alvá||ald6rá:
csakdii

t0t0o ft
33too Ft
0,00Ft

10 500 Pr
33 500 Ft
oFr

t4Tműanyagttim|ővezeték
szere|éseelágazódobozokkal
kiiÉsekke|,
szig€te{ésméÉsse|,

meg|áótartóra,
380v (300/s00),
Hosw-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
033-03-183015 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,ooFt

30 450 Ft

Ú aoo Fl

0Ft

609,00 ft
303,00 ft
o,oo ft

30 450 Ft
15 150 Ft
0Ft

509,00 Pt
4r3OO ft
o,oo Ft

la 270 Ft
14 r90 Ft
oFr

Ké3z!Ía KoNTRoLL Kfr HunÁr AdatáBiból I Könwca]c 17'o P|ofsziThá! , W'kül|'ll.h!

"W

ko|,y|@\c'hu. E]Enóftó dán: 14191336633'3/11 o]da]

l.4-1kV szlgete|tvezetekszere|ése
védőcsőbe
Vagy
vezetekcsalornába,|eágazó
kötésekkel,
szigételés
méresse|,
vört'srezbő|,vezetővel,Ho7V.Kmértfővezeték

n{02{0+oo3-o}10301 16 mm2
ao,oon
D:

1OtO0 Ft
s37,00 Ft
o,oo ft

Gr

csak dÍ

szigete|tésárnyéko|t
vezeték
szere|ése
válőcsőbe
71{p2{21{0Ío1.o21o1
CATVhá|ózatÉszére
lOO,OOlt|

csak df

lotoo ft
131,00Ft
o,ooFt

D:

G:

7O,OOm

Dl

Gl

||aly'q,ád:
csak dű

,/ 71-002-001-003-01-09101
LiYcY 2x0l5 mm2
50,00m
D:
G:

7 350 Ft
a 610 Fr
0Ft

10s,00ft
176,00ft
o00 Ft

5 250 Ft
a 400 Ft
oFt

l05,0o É
,|6'ú ft

G:

o,ooFt

5250n
2 300 f,t

Kapute|efon
vezetékszere|ése
védőcsőbe
vagy
vezetékcsatornába,|eágazó
kötésekke|,
szgete|esméréss€l,
vöÍösÉzbő|,kimör vezetővel

H05W-F
!,6,/ 71-002-001-003{1-09101
2x1mm2
aO,OOm

Á|vá|laldoiÍ:
csakdű

105,00ft
123,00 rt
0,oo Ft

Te|efonvezetékszerelése
védffibe vagy
vezetékcsatoÍnába,|eiágazó
kötés€kke|,szigetelesmérésse|,
vörösézbő|

35,/71-002-00r,003-ot-09101
N,8mmz
í,,|x}m
D:
A|

,Jt'áifilbit-.sakdh

10 500 Ft
13 100 Fr
oFl

Hangszóló\€zeték szere|ése
v&őcsőbe vagy
vezetékcsatomába,leágazó
kötésekke|,
szigete|esmérésse|,
vörösrézbő|/töÍnör vezetőve|,

./ 71-002-001-003
01-09101 HOW-F 2x1.5 mm2

Á|vá||a|Ml csak díi

a 400 Fr

42 960 Ft
oFt

Dl
A:

10í00 ft
68,00 Ft
0,00ft

a 400Fr
5 440 Ft
0Ft

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,OOm
D:
tOtOO Ft
r
24a,00 Ft
6:
o,0oFt
A|vá|la!M: csak díj
.
Műanyag szigetelésű energiaátvite|i es irányítástechnikai kábe|
vedőcsőbe húása vagy bújlatható kábe|.tömbcsatomábd

21000 Fr
49 600 Ft
0Pt

fektetése,
(2.15m hos'ú csőbevógy csatomába,a kábe|ára
nélkü|)

38./ 71-011,s01-001
0G01010 0.35 kgrh-ig
4,OOdb D:

294,00 Ft

G:

0,oo Ft

Á|vá|la|M: csakdíj

kea

é KoNTRaLL Kí HunÁrAdaíániból . Krnyvcab 17,aF,róÍesdbhá] . M,k@nul,h!

o,o0rt

.W

1 1t6 Ft
oFt
oFl

knyvdlc,hu ' E earEa van: 1a1g1s36ö33.4h 1 o]dal

,r /^
t'íotorbekótés
el|enőrzése
próbáva|
háromvori
at ./ 71-011-035-001-00-01010
6,00db

AlváIhtM:

csak díj

tto ,/ 71 011'051 00101'06103

o:

1 ooaFr

t6a,oo Ft
o,ooFt

0Ft
0Fl

O,OOFt

G:

víz.,gáznáó áÚidalás kéníEse vezetékr.igzítésgl,

vini'srézsodronyú]
25 mm2
2,OOdb

D:

2 016 Ft
6 504 Fl
oFt

o,ooft

G:

Alvál|aldcrdlcsak dÚ

1 Ooa,ooFt

3 252,00 Ft

zuhanytácafö|delő bekötésel4l4-fa|1 kv cu Vezetékkel
/u ./ 71011-0s2
001-01'06103
1x6 mm2tömör vezetővel
2"00db

735,00 Ft
546,00 Ft
0,00 Ft

D:

G:

Alvál|aldqaó:csak dij

Nagy kiteiedésűfémtiírgy
42 ./ 71-011'054004-01-06102 fö|de|ő bekötése
735,00 Ft
la,oodb D:

13 230 Ft
9 828 Fl

546,00 Ft
O,OOFt

G:

Alvá|laldo'id:csak díi

ÉpübtgéÉszeti
csőhá|ózat fötdelő bekötésecsőbi|inccse|
43./ 71-0r.r-0s3-002-04-01001
4,00 db

A|váIlaldoáÍ:
csakdÚ
44 ./ 71-011-053
006'04-01001

A|Vá|laÍldqáó:
csakdij
45 ./ |(tét€]
A|váI|aIi6aú:
csak dij

r !2"

3,00db

6:

399,00 ft
55a,OO Ft
000ft

1596 Fl
2232ft
oFi

D:

399,00 Ft

1 197 al
2 451Ft
oFl

D:

ar7,ooFt
0,oort

G:

csőbeépíthető
e|szíVó
ventil|átor
e|he|yezése,
bekötése
(venti||átor
időzítő
egységge|
ára a gérÉszetben)
4,00 db

3 7aO,OOft
1560,00 Ft
0.00 Ft

D:
G:

15 120 Ft
6 240 fl
0Fl

LEGMND kapcso|ószerelesesü||yesztetten,fészekvéséssel,
doboze|he|yezésse|,
bekötéssel,keretné|kül10 A, 250 V,
VALENAtípusú
mechanizmus
fedéIle|
fehérszínű

46 ./ 71.oo4'oo1
016.01.09.101kétpo|Usú,
IP20 kat'számi7744o2
735,00 Ft
z2,OOdb O:

Afuálla!&tiid
i csak díi
47 ./ 71 004-001016,01-09401

Áfuá|brM: csakdÚ

16 170 Ft
25 498 Ft
0Ft

1 159,00 Ft
o,o0 Ft

G:

kétpo|usú'
JP44kat.számi770092

ltoodb

D:

a oa5 Fr

735,00 Ft
1359,00 Ft

G:

14 949 Ft
0Ft

0.00rt

Kapcso|ószerelése
sül|yesztetten,
fészekvésesse|,
doboze|helyezésse|,
b€ k ötésse|/
keretnélkij|
10A, 250V,
LEGMNDgyártÍnányÚ,
VALENAtípusú
mechanizmus,
fedé||e|,

fehér színű
4a./ 71 411.oo1o21'o1.o9ao1vá|tó,
2,OOdb
D:

A|vá||a;doáú:
csakdi

1 470 n
1092rr

774406Vagyezze|egyenértékű.

Al
G:

KA9alt a K9NÍRaLL Kft |]ohÁrAdadéÉibó]. Könwcalc 17 a P@|essziúá] . fu

735,00 Ft
I 063,00 Ft

o,ooFt

kú|,ptlhu . M

kTnyvcalchu . Ellqóaó

L 4-rOFl
2 126 Ft
0Ft

száfr: 14191a3ö633.'/11 ddal

rc7
/t9./ 71-0fi{01-024-01{9|{)1

váftó,1P44uat'számizl42'06
2,OOdb

Dr
G:

Alvá||atüÉ.:
csakdÚ

L47OH
27É a
OPt

73100 Ft
I 363,00 Ft
o0o Ft

szereléesül|},esztetten,
EEypólusú
nyomókapcso|ó
fészekvéséssel'
doboze|hev€zésse|bekötéss€|'
10Á" 25oV
keretné|kii|,
mechan|zmu'
VALENAtípusú
LEGRÁNDgÉdÍnányú,
fedélIe|,
fehá színű
770099Vagyezze|€yenertekű.
50./ M-71{11{01{05{r{94()2
735pO ft
3,0odb
D!
113ótrooFt
o,ooFt
G:

2 205 Ft
34 0A!l Ft

on

csak díj

TEGRAND
2P+FfttldeltGatlakozoalizatszerelese
fetzehÉsésse|,
doboze|helyezess€l,bekiitess€l,
5ü||ye6zbtter',
keretné|küL16A" 250V,
rnechanizmus
fu é||e|
vA[El.lAtípusú
fuhérszínii
./ 71{0+o0r{07-0r-094r12p+F,k;t.szám|77,A20
11,00 db

á||a!ö'íd:csakdíj

D:
&
G:

Zp+F,lP1A,t
./ 71-OO+001-{rc7-01'09411
29Podb
Dl
A:
G:
csakdíi
-

58./ 71{0+001{11-01{91r

735,00 Ft
917,00 lt
O'OOFt

t.szamtT74220

21315Ft
3 075 Fl
oFr

É5lo0 rt
1 t75,OOFt
o,oo Ft

szerel&e
TEGMND2PtF ftildeltcsauakozoauzat
fészehÉs€sse|'
doboze|he|}€zess€|' bek.jtesse|,
sü|lye6ztetten,
ker€t r'elkfi|'16A, 250V'
mechanizmus
fedé||e|
VALEM típusú
íehérszínű

>aP+F,uat.szám:.7744o0
6,Oortb

Atviá||á|Eofi:
csakdíj

D:
A:
G.

t3S,0O Ft
l45z0o Ft
O,0Olt

4 410 Ft
4742't

oFr

keret
LEGMND sü|b€sÍetten e|h€|yezefrszerelvényhez
(szere|esiidejea kapcso|ó,ab7atszere|esiidejében
fe|szele|ése
szetepel)
VALENAtíousú
fehérkeIetfehérdísitő csíkka|
71{04-m0{12{1{9416
egyeskeret,kat'sám:z4451
31./
15,00 db

I A|vá||alM: csak dff

55./ 71411-000'01301{9416

'üvál|alMl csakdíJ

D!
A!
Gr

2UXr Ft
la1,o0 Ft
0,00Ft

elhe|yez€ttszetehéÍtyhez
keretfe|szere|ése,
sü||yesztetten
(szere|ési
szerepe|),
|deiea |Gpcsob,atjzatszere|esiidejében
VALENAtípusú,
LEGMNDgvártÍIárryú,
fehérkeretfehérdíszí6csíkka|
vízslnteskeüeskeret,774452Vagy€.ze| egyenértékü.

290odb

D!
^!
G:

2lo0 ft
38,00 Ft
0,00 Ft

hármaskeret,774453Vagyezz€|
56./ 71-a1r-000-01ff)1-09416vízszintes
2t"m ft
Dr
900db

csakd0

8085n
10 o8r Ft
OR

egyenértékii.

,r30,oort
o,ooFt

a KoNíRoLL kn Í]unA|AdatáBiból. xön'aaab 17'0 P|Ólé.danél . M'kontoi'hu

. W'konyvék:hu , Ek1M

,áft

315 Pt
2715ft
OFt

609 Ft
I222r|
oFt
1&) Fl
3470R
oFt

141c1a36d3 .&11 Tlde1

n rA
-411-000-015-01-0x16
vÍzszintes
négveskeret,z4454 VagYezzelegyenéÉékű.
''oo dö
D:
2too Ft
57l'OO Ft

Gi

csakdt

o00 tt

LEGMNDTV antennacsatlakozóaüzat
szerelése
fe5ze|oesésse|,
b€köÉss€|,
sü|}yesztetten,
dobozelhe|yezesse|,
keretnélkü|,
VALENAtíDusú
med|anianusfedé||e|
fehérszínű
./ 71{04{m1-004-01-09119végzá|ó,1,5dB,kat'számi77
4429
2podb

G:

csakdí

./

D:

73tOO Pt
I 824,00 Ft
o0o Ft

TV antennacsat]akozóaljzat
szere|ése
sÜllyesztetten,
fÉsze|oé9ásse|,
doboze|he|yezésse|,
bekötess€|,
keretné|kül,
LEGMNDgyáÍtÍnányú,
VALENAtípusú
mechanizmus,
fedélIe|,
felÉrszínű
71.41ó.031'00601'09419 átmenő,
77443Lvagy ezze|qyenéftekű'
2,0odb

Di

G:

73íoo Ft
2 12&00 Ft
o,oo E

csakdÍ

Dl
^:
G:

ÁMá||alM; csakdíj
52 ./ X.téte|

Alvál|aflrúó:
csaKDU
Gt ./ |(-téte|

A|vá||aM: csakdÍ

x&nt.

D:

735,00 Ft
3 6m,00 Ft
O,OOrt

73s"ú Ft
2 22t00 Ft
0,00Ft

\4roa

on

LEGRÁND
te|ekommunikációs
csauakozoaDzat'ere|ese
sü|lyesztetEn'f€szeh/éséssel,
dob@e|he|yezesse|,
bekötesse|,kelet nélkii|,
VALENAtíousú
fedé||e|
mechanizmus
fehérszínú
61,/ 71-00+{01-004-01-09412
1xR'11,4 po|usú,
kat.szám|774438
toodb

1 470 ft
3644Fl
oFt

4246H

HangszóÍócsat|akozószere|ése
sii||}€5ztetten,
fészekvéséssé|,
doboze|he|yezés5el,
bekötésse|,
keretné|kii|,
gyártmányú,
L.EGRAND
VALENAtípusÚmechanizmus,
fedé||e|,
fehér
színű
ao./ 7141&031-002-01-0942r
774424vagy ezze|egYené|tékíl.
4,0Ortb

21n
571 Ft
oFr

2 94{tFt
t4 436 R
oFt

735 Pt
2 225 Ft
oFt

He|yiségtermosztiátfe|szere|ése,
bekötése
si€mens REv 17
1,0odb

D!
G:

1{9,00 ;t
22 500,00 ft
o,oo Ft

1 449 n
22 500 Ft
oFl

Kü|sőh&nérsek|eÉzéke|ő
beköt&e
(ézékelőa kazántartozéka)
t00db

o:
G!

1 449,00 Ft

o,ooFt
0,00Ft

. fu'kony@h:hu
l@NfRoLL Kn HunAÍMaiéEból . /'öayúab 17'o PÍoÉi:íloúál. 1,e'*o|rLríú,hu

I 449 Ft
0Ft
0Ft

. Enén&zósz.fu: 11191a36633.7/11.
oldel

4 a1A
A\OJ

tükrös-rácsos
coMPAss gyáÉmányú
mennyezetr€szere|hetíj
|ámpatest
Énycsdves
tartóraszerelve,a tartó e|he|yezáséVe|
KvG,kompenzá|t
s7021
64./ 71-008-011-0M-05 MÍL-V-236-22'12,
zo0 db

AfuáI|aldoáÍ
l csak dij
65./ 71-008011-00405 57021

5 670 Et
1a 050 Fr
oFt

inverterre|
KVG,kompená|t,
sajátakkumu|átoros
|4TL-v-236-22.12,
1,OOdb

Afuá||aÍdoáÍ:
csak dÚ

66./

2 a35,ooFt
9 025.00 Ft
0,00 flt

Dr
ar
G;

2 435 Fl
19 506 Ft
0Ft

2 a35,OOFt
19 5oOO0 Ft
O,O0 Ft

D:
Ar
G:

szere|hető
tÚkrös-Íácsos
coMPAssgyártmányú
mennyezetre
fénycsiives
lámpatest
tartóraszere|ve,
a tartóelhe|yezéséVel
KVG,kompenzá|t
71 008-011'005-05'57021I4TL.V-25B-22-12,
1,OOdO

AlvállaÍdoiíú:
csak dÚ

2 a3to0 ft

D:

^:
G:

1a 3OqO0 ft
O,O0Ft

lámpatest
széles
sugárnya|ábú
fénycsöves
col'4PAsstipusú
ráépíthető
kivite|ben,
normálszárazhelyiségben'
magasfényű
dupIaparabo|a
tükörre|,
tartóraszere|ve,a tartó eJhe|yezéséVel
EVG,kompenzá|t
01100707-51131MTL.DP-258-35.15'
67.,/7r,008
14,00 db

2 835.00 Ft
917O,OO ft

D:

o,ooFt

A]vál|alöaid:csak dij

sáját akk
EVG,kompenzált,
68./ 71{08-011-007-07-51131MTL.DP.258-35-15'
D:
2A35,OO Ft
4,00 db
19 o4too Ft
Ar
Gr
OOoFI

coMPAss gyártmányÚpoÍ-ésÉramentes|ámpatést
elhe|yezése,
tartóraszere|ve,a tartó elhe|yezéséVel,
IP 65
KVG,kompenzált
69./ 71,008012 001 05 58041 ANTAQ-I18.22.23,
2 E3tO0 Ft
3 7to,o0 Ft
O.OOFt

11340 Ft
14 840 Ft
oFt

A:
Gr

4 423,00 Ft
O,OOFt

5 670 Ft
a 846 Ft
oFt

KVG,kompenzá|t
71./ 71'008-012-005-05'58041ANTAQ-236-22-23'
14,00db

2 a35,ooFt

D:

6 292,00Fr
0,00 Ft

Gl

A|vá|laÍidoáú:
csakdí

por-éspáramentés
lámpatest
co|YPAssqyártÍnányú
eIhe|yezése,
tartóraszere|ve,
a tartóe|he|yezésével
72./ 71008-011-003-05'63051
UFo-209K, IP65,körfénycsöves
2\OOdb

|ég!fr a KoNÍR)LL

Rfr HunAÍ Ada áiiból.

2 A35.OOFt
5 793i00 Ft
0,0o Ft

O:

G:

A|vá||aÍM: csak díj

Könylcalc

11340Ft
76 1aOFt
0Fl

D:
a:
G:

A|Vá||alidoáí
l csakdij
ANTAQ.I36-22-23,
KVG,kompenzá|t
70./ 71-008-012-002-05-58041
2 a3to0 Pl
2,OOdb D:
A|Vá||aldoáí:
csakdíj

39 690 Fr
136 780 Ft
0Ft

mulátorosinverterrel

Alvál|alM: csak dÚ

d00 db

2 635 Ft
Ú 3oo Fi
oEl

17 o P@fésvja.ál

. *N

kantoll hu. W!

ko|ty|ü]c hu " Ellehóftó száh

39 690 F!
8a 046 Fr
0Fi

62 370 Ft
!27 446 rl
0F!

14191e35633.e11

dda:

{/o
Por- ésÉramentes |ámpatestelhe|yezese,
tartóra szerelve,a tartó e|he|yezééve|
71-008-011
003-05-63051ATLA, E27l1x18W' IP65, kompaktfénycsöves
1,OOdb

I csakdÚ

Dr

G:

GR11O
1,5óra
2,OOdb

Di

G:

142A,OO ft
10 199,00 Ft
0,00 Pt

4OO db

Ol
G:

la|M: csak dÚ

./ 71-011-0{0{08,03-21011
36 W840
34,OOdD

D:
G:

Áfuá||aM: csakdÚ

77.,/ 71-011-0401117-03-21.011
s8w840

3ZOOdb

D:
Gr

Afuá|laÍioiíól
csak dÚ

126,00 Ft
371,00Fr
o,o0 Ft

504 Ft
I 484 fi
0Ft

12O00 Ft
426,00 Ft
o,o0 Ft

4 284 r-l
L4 444 n
oFt

126,@ Fr
519,00 Ft
0,00 Ft

4 662 Fr
19 203 Ft
oFr

Kompaktfénycsöveke|helyezése,
néV|eges
átméó 12'5 mm,
a fej hossza:35 mm,
76./ 71-731-002-031
04,230319 W 827 Vagyezze|egyenértékű.
44,00 db

G:

63,00Fr
649,00 ft
0.oo Ft

G:

63,00 Ft
2 294,00 Ft
o,0o Ft

63R
2 294 Fl

52 5OqOO Ft
194 650,00 Ft
0,00 Ft

52 500 Ft
198 650 Ft
0Ft

D:

,'|vá||alMt csak díi
79,/ 7r-011-040-00+O+-23031
E27,18W
r,o0db o:

lo '/ X.Éte|

277ZFr
28 s56 Ft
oFt

oFr

rt Ío€|oszto
r,0o db

D:
G:

A|vál|íffi: csak dÚ

Kéziműkatetésűkamráskapcso|ótartóraszeÍelve,
a tartó e|he|yezésevel'
GANZKKgyártmányú,
16A te|jesítményű,
6-ná|kevesebbvezetékzá|bekótésse|
8r ./ 71-611,006-019-01-01101
KKMo.20' 6002vagyezze|egyenértékű'
toodb

csakdíj

2 855 tr
20 394 Fr
0Ft

Fénycsőszere|esekétfog|a|atta|

./ 7t{11-040
002,03-2101118V840

AMá||atÚy.ó:
csak dÚ

2 a35 Fl
a 447 Fl
0Fr

Egyeditiip|á|ású
tada|ékvi|ágitási,
fa|onkívü|j|ámpatestszere|ése
olda|fa|ra
vaqy mennyezetre
tartozékok
nélkü|,
tartóraa tartó e|he|yezéséve|,

./ 71{)08{02-009-0G551018W

: csakd0

2 435,00Ft
a 847,00 Ft
o,oo ft

D:

Gl

N'/'cfr á KaNÍRaLL Kn' HurÁ| Ada||áÉibó]" Róhyvcalc 17 o P@íe*ionál I W

1a9O,O0ft
3 446,00ft
0,00ft

kaÓtfu]l'hur W

kúwcalc hU I EllüózÓ

9 450 Ft
19 230 Fr
0Fl

szah u1g1a36633 gh 1 alda

L'l II

.,

fa|onkívü|,
ÍP55 vedettsegűkapcso|ószere|ésé
tartó e|helyezéséve|,
bekötesse|,10A, 250V,
PLEXo55 s típusú,
LEGMNDgyártÍnányú,
fehér
090371Vagye22elegyenéÍtekű.
71-411{11-003{1-07173 váhó et|enőrzőÉnnye|,
Loodb

: csak díj

,I 71-777'OOI'OOZ-O!LOLoL

D:

G:

6í10.00ft
I 24ZOO Ft
o,0o Ft

bekötéss€|,
Háztartásielektromostúzhelyszere|ése,
PELGRI|V1
típusú,
szabadoná||ó

P[4406 E
2,OOdb

D:
G:

: caakdt

7 602 Fr
111 840 Fr
oFl

3 a0t"o0 Ft
55 92O,OOFt

o,oort

Válővezeték e|he|yezés€meg|évőftj|dárokbá,
körce|boI
./ 7r-{ffi-02e003-02-01002 10 mm átmáó
D:
33otx) Ft
toom
csak díj
-

Ály.á||.Élkozói te|i.
86 ./ K téte|

G:

bekötés€ , beüzeme|ése
Meg|evőkábe|TV Vezetékbontása, újraépítése'
a szolgá|tatóaján|ataszerint
r,0oktt. D:
lü
G;

42 oo0,0oFt
76 ooo,0oFt
O,(x)Ft

1iv hálózat e|készítés€erősÍ6ve|,oszb5val,|eága2ókka|,
je|szintmáérs€|, beüzeme|é9sel,
KTV fogadoszekénnye|
tookrL

Alvá|láffilkozói te|J.

994,00 Ft
0,oo Ft

D:

Ar
G:

4s 0oo0oFt
52 5OO,OO
ft
0,oo ft

íGpute|efon felszere|és€ falon kívü|vagy sü|lyesztve,
fészekvéséssel,
szögbe|öVéssel,brtó e|helyelésse|,

bekötéssel'el|€nőrzésse|,
URMETDoMUstípusú,
At|antico
készijlékkel'
sinthesitábláva|'
vagyazal egyenértékűvel
1 |akásos/1129/21,
2 vezetékes
E7./ M'714{17-001-001-02-r10r1
t"oo ktr

csak díj

8a../ K'téte|

tÚvál|áffi|kozói te|j.

89 ./ K tétél

A|vá||aIkozóA|Vá||.
te|jesíbes

D:

Gr

16 002 R
45 050 Fr
oPt

16 OO2,0OFt
45 O5O,OOFt

ooo Ft

keze|őe9ys4J9e|,
moz9ásérzéke|őkke|,
Vagyonv&etmirendszere|készítése
tapegységge|,
szabotázskapcsolóVal
hang.ésfényjelzőve|,
Územbehe|vezésseI
E|óirányzat
1,00ktt, D:
G:

56 700 R
250 000 Fr
oFt

56 7OO,O0ft
250 000'00 Ít
o,oo Ft

hangÍüJzítőve|,
rendszerelkévítés€erőEítőkkel'
Hangosíbási
vezetékné|kü|i
mikrcfonnal'hangszóókka|,
co |eÉtszóva|,
kábelekke|,
Üzembehe|yezésse|
hangfrekvenciás
E|őinánrzat
LOOkIL

Dr

G:

a KoNÍRoLL xft |]u.A. Ad.|té|.iba, xónyvcatc 17'0 paregané] . W

6:to0o,ooFt

356 7O0,OOFt
0,00 Ft

kont{,l'hu . W'k.nwü|.

63 000 Fr
356 700 El
oFt

hU . EllenóEó 9áú: 141913366* '1ar'11 o]da]

L71'
Te|efonfogqdoszekÉnye|helÉesebeiövő kibe| rcszere. veato6ovezesaz
ircda' készü|ékhez,
bek.'tes.bé.]2eme|és

E|őirányzat
tOO klt.

Dr
A:
G:

42 0OO,OOFt
156 0OO,O0ft
o,oo Ft

42 000 n
156 000 Fr
oft

Erintésvéde|mi
méÉs
ésiegyzőkönyvkeszítese

-051-066-001-00-01010

1,00 db

Di
G:

13 50o,ooFt
o,ooFt
0,00Ft

ötszeectt:

Ké'z,fta xa{i1oL-

Rf,' :lunAr AÍtatiéBi|ól. Nöhyycatc 17.oPa]ts-sziaá] . M,kohhli

73 500 Ft
OFt

0n

2 12,. 776 Í,t
2 709 218 Ft
0Ft

hL . W! !|ü|aütc,hu . Étton&zónáh: 11É1a366:'311h1' ot!ét

4 n,,
a/\)

KelL 2010június04.

leftása:

PARKoLT ÉPÍTÉSI
MuNKÁI

Költségvetés
ftiósszesítő
Alyagköltség
közvetl9n kóltsége

Díjkö]tség

2.134.925

1.235.290

2.134.925

| )35,290

önkö|tségösszesen

2.t34.925

L235.290

i fedezotvet.alap

2.134.925

atásjksg' vet'alap

2.134.925

közvetlen költségei

velítési
a]ap1.4
vetítésialap

r.235.290

3.370.215
3.370.2t5

3.370.215

s^R,':!DI

Aláírás
kÓ|Iségelésa oN 20l0-l

adanjr Élek.ndj. szcdn! ! TERC v|P progmcsnagjÁYal kerÍl[\iii'sE
c llerc\lell vipv 0 Io- l \onszla\Bólcsóde p&Io |ó'járda éP slo8

t-7|
Egrségrejutó (EÜF)
Any&g
Mu|Ik.rdíj

A tételíra ösgzesen (IIIIF)
Any.g
Munkadíj

1.l (00003Eudák Kft.)

termóföld loszedése,
tsÍmóréteg,
gépierővel' 18%-osteÍephaj
lásig
talajban'szállítással'

0

70 03

1.110

0

17.700

1.425

169.260

44.175

0

81.430

(00003Eudák Kft.)

éÚegkésdtese

létesítnényeknél'
szélesség
felen,
kavicsból
homokoskavicsNHK 0/125s-To ÁÍtánd
5.460
31 n3
.1 (00003Hudák Kft.)
tömörítésnélki['
eróvel,

kézimunkával
: I-IV.
|70 Ú2

479

.2 (00003Hudák Kft.)
i €fővel' kiegészítókezi mukíva|
. osÍ. talajban'
l0,l.20'0 cm között

80 m2

0

213

21.840

1.125

ó7'500

-{M-8.2.1(00003Hudók Kft.)

gépietóvel, kiegészítókézimunkíval,
Rézsiiképzés'
áÍoknál

60 n2

(00003Hudrk Kft)
21-008-2.13

TömöÍítésbármely tömödtési oszúl}ban
gépierővel'
!aS/ fel{ileteq
tömö$égi fok: 95%
31 m3
9,66

586

299

18.166

2l-m&3.1.1 (00003Hud{k Kfí)
Sinító hengerlés
a földmii (tükör éspadka)felületén,
gepieóvel'
3,0m szélességig
29QS m2
2,42

320

71

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

L?E
Ssz. Tételszám
TéteIkiírás

2. oldal

Es/ségrcjutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

(00003Hudák Kft.)
21-008-3.1'2
simítóhengcrlés
a ftjldmű(tiikör éspadka)felületén,
gépieróvel.
3,0m-nélnagyobbszélességnél
2,42
121,43 m2

320

K2l-01l.1.2.l(00003Hudák Kft.)
Fejtettföld télrakása
szállítóeszköae,
géppe]'
talajosztályI.IV'
Í.elesiegcs
1öld elszállítása.
70 m3
t.155

1.420

(00003Hudák Kft.)
6,l.003'2.3-0710010
1.e1epen
keven hidraulikusvagyvegyeskiitőanyagÍr
stabilizáhIétegkészíÍése.
2'00 m sávszélességig'
CKt.2 vagy C.I.t.2ieJűkeverékből
cKt-2 jelű stabilizáltkavics'Gy-R40 (70/1001
bitunrcnernulzió
24,56 m3
5.r80
12.705

A tételára összeseníHUF)
Munkadíj
Anyag

30r

39.818

80.8s0

99.,100

312.035

127.221

124.488

56.407

8.400

.l.03ó

K62.o02-|.1.2-06107
01 (00003Hudák Kft.)

Kierneltszcgélykészítése.
kjcmelésévcl'
alapá.rok
beronalapgerendával
ésmegt.imasaással'
hézagolással.
eIöregyáItottszegélykőből'100cnt hosszú
elemckből.paÍkolónáj
A Bcton-Viaco]orkiemeltszegélykő.l00x l 5x25cm. szüÍke
C] 2/l5 ' xN(|D löldnedveskavicsbetonkeverékCIiM 32.5pc.
Díu = l6 mm. m = 6'3 finomságimodlrlussa]
,15,6 m
1.231
2.730
K62.002.2.3.06l0704 (00003 Hudák Kft.)
Süllyesztett szegél1'vagy Íütósorkészítése.
a]apáíokkierneléssei,beton a]apgete[dáva]'
hézagolással'40 cm hosszúelóregyáíott beton
szegó1)'elemekből.parkolónál
A Be1on.Viacolor süllyesztettszegé]ykő..1ox20xl5 cm. szürke
c] 2/ I5 - XN(t]) Í.öldnedveskavicsbetonkeverékCIM 32,5 pc'
l)n.,.: 16 mm. m = 6.3 finomsági modulussal

I
I

,lm

I13

t
t
t

2.100

t.009

K62'002-2|.3.06107
21 (00003Hudák Kft.)
(clszítése"
I]gyób Irasználatos
szegélykövek,
útszegélyck
alapár.okkien,rclésc
nélküi'betonhézagolással.
]00 cm hoss7úeIcmekből.járdáknál
A I]cton.ViacoloÍ
keItiszegélykő,l00x5x25cm. sztiÍke
) <.!I 5
lrl:1,61 m
724

372.153

103.971

|]7iIT/heJ/c./:nIii|t!.!\etéi.'/óti20!oIádallárrélc|Íendicsze.inl'aTFR(.\L|,pl'!|dlcVÍnagijlai]'.í'|1(]i]ava
( t.r!iLdc!]pn0l0
|lons1ld]aÓlcsóde plrko|ü ]árdaép \J8

,,-9 /I.p

I
ssz'
*1.

l

-i-

-.

frL]
LJ
r-J

Téte|szám
Téte|kiIrds

3. oldal

Eryrégrejutó (HUF)
Aryag
Mulkldíj

14 K62-003-8.1-0611401
(00003Hudák Kft.)
Jfuda.é3rámpaburkolat
késátése,
beton
burkolókőból soros,balszílkapa*ettavas/
kazettÁskötésben,homokág).azatba
fektetve,
20xl0x4.l0X20x6.10x20x8cm-esméretú
idomkóvel
A Beton-viacolorKorzó 10'0x4 cm,sábke
13227 n2
3.48ó
L67a

A tételára összesen (HUF)
Anyag
Munkadíj

461.093

221.949

58.03ó

24.667

512.616

201.921

1 5 Kó2-003-8.1-0611402
(00003Hudák Kft.)

Járda. ésrámpaburkolat(vezetósáv)késdtése,beton
burkolókóból soros, halsá|ka, paÍketlavagy
kazettiáskötésbeÍLhomolégyazatbafektetve,
20xl0x4, 10x20x6,10x20X8cm-esméIetiiidomkővel
A Beton.viacolol Korzó 10x20x4 cm, vörös
14,7 m2
3.948
1.67a
K62-003.8'1-0613886
(00003Hudák Kft.)
ParkolóbÜkolat készítése'
beton
burkolókőből solos, halszálk4 parkettavagy
kazettás kötésberLhomokágyazatbafektetve,
20xl0x4. 10x20xó.l0x20x8 cm.esméretiiidoÍbkővel
LEIER Piazza 10x20x8 cm. sztlrke

12391 m2

4.137

17 Kó2-003-8.1-0613887
(00003Hudák Kft.)
Pa*olóbukolat (elválasáósáv) késátése'beton
burkolókóMl so.os, halsz.álk4 parkettavas/
kazett-áskötésben,homokágyazatbafektetve,
20x10x4.l0x20x6. l0x20x8 cm-esméretÍí
idomkővel
LEIER Piazza l0x20x8 cm.oiros

0,52 m2

4.305

18 68-002-1.l-045133l(00003Hudák Kft.)
Közúti jelzó- ésútbaigazítótáblák fémanyagú
oszlopainak elhelyezésebetonalappal,
ft'ldmunkríval'I.tV.osztelÉ talajbau
89 mm átméÍójű
alrrmínium
oszlop' 1,54,0 m hosszú,
előÍeryáÍtottb€tonalappal
Alumínium csőoszlop, 3'0 m.es
I db
12.192.6

kó|(í.8v.tés@ TN 20t 0-l adait'r t.l.lMdj.

wú!

1.678

1.ó78

873

12,193

a TERC MP ptoem.$nagiáv.|
kcro|t kiir{sE
cltercv.rcvipuor0'|\oí!da\B.lcsód.

3.382

p''ko|ó' jáÍdaép',slo8

L.

t:
t:
-

1 '7q
4. oldal

ssz.
19

Téte|szám
Tételkiirás

Eg/ségrejutó (HUF)
Aryag
Munkadíj

K68.002-2.2-0451045(0M03 Hudák Kft.)
Közúti jelző- ésútbaigazítótáblák felszerelése,
tájékoztaíástadó- ésútbaieazítóje|zőtáblák'
4.4 bilincskészlettel
Alumínium útbaigazítrást
adó jelátábl4
fén1.visszaverő,
l 000x1500 mm
'.PaÍkoló,,
tábla
ldb
10.300,s

A tételára ósszeseníHUF)
Anyag
Muukadíj

1.235

10.301

I tt<

Utburkolatijelek készítése,
hagyományosoldószeres festékkel,
kézijel
viatex festék'fehérl00. EAN: 599605717005
''Mozgá6serült parkoló'. és''Motoios paÍkoló'. jel felfestése
t<tt<
4n2
6.059

10.290

24.236

2.134.925

't.235.290

(00003Iludák Kfí)
20 K68.003-1.l.2-0142505

;

I

MunkaDem összeseni

i

Er t t.zbesEtli

kö|lsésctés e TN 2010- t ad'rriÍ !ételMdj. strinr 9 TERC vlP proe@csonagjálal kerúll\iíásra,
parkoló.járdaép sb8
clt.rc\lclc}ip\2010l\onszlav}Tlcsóde
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Vál|aIkozási szerződés

*

-&

I
l,.tl.
)

t_.
)

I
J
J
I

I

J
t---

Bölcsóde fe|újítása,
lapacitásának bővitése,akadá|ymentesítése
Kétegyházánépítési
beruházás kivite|ezésére
indítottegyszerúi<o.ues.".zo"i ei;liástoz

1v11,
I

VALLALKOZASI SZERZODES
]éÍejolt krz beszerzések
rő] szó|ó 2003 éVicxxlx
:mey
'a'
kózbesz."zéseljáráseredményekéni

-

törvénya|apjánlefo]ytatott
egyszerú

egyiészro Kétegyháza Nagyközség onkorÍnányzata |5741 Kétegyháza' Fö tér 9''
pogármester)
adószáma: ' , ' törzsszáma]. .' .'.' ',, képvisel]
Kalcsó |stvánné
mintrnegrende|ij
io!3b.iakban:
Megrende|ő)'
rnásrészrő|
ia
a serkadr Építő]parKÖzös Kft, (székhe|ye5720 sarkad' Tssy u' 2 ' cégjegyzék
száma: o4.o9!.2|'.]9 adószám3 11042215.2-04.képvisellKiss 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 ynrentesítéseKétegyházán.'kivitelezés|munkáinak megva|ósitása táÍgyában egyszerÚ
kczbeszerzési e|járást fo ytato1t ]e |VIegrende|őa kÖzbeszerzési e|járásban benyújtolt
?,:nlalokat megvizsgá|ta azok e|biíálásI kÓVetóen nyertesként Vá||a|kozói' mint
osszességébenegkedVeZŐbbA]án attevóI k h rdette
A szér.ődés dokumentumai
jc]:n szerzódés e|Vá|aszthatatlanrészétképezik abban az esetben is ha azok fizikai|ag
].].senek a szeÍzódéshez csato]Va - azza| szeNes egységet a|kotnak az a|ébbi
.jcl..lmentllmokáme|yekke|a szerzódésegyútté.te|mezendó'
A fe|soroás . e||entmondás
js
je|enti
3s3ién egyben a dokul.entumok fontosság soríendjét
, ]elenszerzódés'
; közbeszerzési értesltőbenmegjelen1ajánIattéteIi
feIhíVás
- aján]aikérési
dokLrmentác]ó.
va]arneInylme|ék]etéVel
egyUti(Dokumentáció).
' Vá||a]kozóe|íogadctta]án aia Vaiamennyime|]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
Kétegyházán1atoVábbIakban
Létesiimény)
kiViteIezési
munkáit.
Vá alkozó kleent|, hogy a 2 pontban rész|etezetidokurnentuÍnokatsaját fe]elósségé|e
e,enőrizte az azokban fog|aitakat is.nel! azokat a Létesitményfunkciójának, céljainak
Íe9ie1eö n,regVa]ósításához
alka masnakíiei
Vá a]kozó a 4. a) pont szernt Vá|a|kozó dÍ]ateze. inÍorrnációk
figye|eBbevéte|éVe|'
ke||óen
.3!y szakma]tapasziaLaiára
alapozvaáiLapiLotta
meg
Vál!alkozóidíj
al szerződo lelek a Vá la kozöj dí]at a beíejezési határidore prognosztizá]t rögzített' Íx
áta]ányárkén1
határozzákmeg az a ábbiaksze|int:
Neitó Vá|aikozóidl]:
42.861.806,Ft
25 V. AFA
14.715.451,Fr
VáLalkozó dj]Összesen
53 577.257,- Fr
azaz otvenháíommi|ó öiszázhetvennétezer ketÍoszázötvenhétforint

.) A Vá]]alkcz.idij a Létesítrnény
teLjeskorúrnegvalósítására
Vonatkozik'me|Ytarta|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|{öÍénómegva]ósjtásához
szÜkségeskiadásokat.
az épi1ésmunkákraVonatkczóia]áycs Európa;és |\/agyarszabványokban.rnúszaki
e|ői.ásokban
és múszaKi
]rányelvekber
e|ói.1köVetelrnények
a haiályosjogszabá|yok
Va amintDokL]mentác
óba. ío9l3!t2k
betanásávai(anyag'bér.gép'fe|VonL]]ás
szá||Ítás,
ei enőÍzómé|ések
ésv zsgála1oksegé.isze.kezeiek
ésanyagok'stb' kö|tségeit'minden
adót'i|]etéket
ésszo9á tatási.melva munkákmegfee ó e|Végzéséhez
szukséges);
3 be.ijI..7á< .e ( ! ar bétov.1Á''

é ' v d l o z e s b : e | . o o V a | a ' h o z o i{ o c n á 7 a t o t

Lao

l-í

il

l

i
I
I

I
I

a kivité|ezéshez
szÜkséges
építési
ene.giákhaszná|atának
ko|tségeii:
a hatóságjéngédé|yekben
fog]a|takkaI
kapcsolatoskoItségeket'
az eset|égesen
szÜkségestervezói müVezetéskö|tségert,
i||etvek0zmŰ Üzemeltetók
szakfe|ÜgyeIeti
díjait'
idej9|enes
a kiVite|ezés
me||ék|étesjtrnényer
kiépitésének.
eIbontásánakktltségeit;
a vagyonVédeIemmel
kapcsoiatoskó]tségeket.
MegÍende|ó
által nem biztosított,
de Vá|la|kozóite|jesítés
érdekkörébeesó minden
hozzájáru|ásbeszerzésének
egyébengedé|y.
a kt|tsége]t'
Va]amint
minden fe]merÚ|őkö|tséget' me|y a LétesÍtmény
megvalTsltásáhozés üzembé
heIyezésehez'
Vá||aIkozó
sze.zodess?eíinÍi
Ie|jesliéséhez
s7L]kséges
c) VállaIkozók]jeIenti,
ho9yAján]atánakbenyÚ]tásae|ótt
je|legzetességelt.
> tekinfetbe
Vetteaz építési
he|yszÍn
> tekrntetbe
Vettea Létesítmény
megva|ósításához
szÜkségesmunkákésanyagokjel|egét
ésmennyiségét
> tekintetbe
Vetteaz épitési
he|yszín
megköze|ítésének
ésé|érésének
módozatait'
> megszeÍzett
mindenoIyaninformációt,
ameIyekbefoIyáso1hatiák
AjánIatát,
> meggyőződötta Dokumentációktltségvetéseiben
fe|tÚntetett
mennyjségek
va]amintaz
A]án|a1ának
részétképezőbeárazottkT]tségvetésében
közö|t árak helyességéÍől
és
e|égségességéró|'
> meggyóződrftaÍó|, hogy az Aján]atábanmegadottárak fedezik a szeződés szerinti
kóteIezettségei
te|jesének
e||enértékét'
d l A szerzödés éNényességének
idóta.tamaa|attVá||a]kozónem jogosu|ta Vá|la|kozóidlj
árszintVá|tozásaszerintikiigazÍtására'
e ) ÍV|egrendelő
a DokumentáciTesetlegeshibáira,hiányosságaira'e||entmondásaira
ttrténó
hivatkozássa|mennyiségikjfogást,ttbb|etkö|tség
igényta kiviie]ezésidőszakában nem
fogadel.
Felek megál|apíiják,
hogy a je|en szerződéstárgyái képezó szolgáltatása2 á|ta|ános
forga|rniadóró| szólo 2a0/, éViCXXV|| ttfuény142. s (1) b) pontjaszerinti'ingat|anhoz
kapcsolTdó szo|gá|tatásnakminösÜ| továbbá' hogy mindkéttenlvagyarországon
nyilvántaftásbaVett adóalanyok és jogál|ásuka|apján nem mentesÚ|nekaz á|ta|ános
fo|ga|rni
adó megfizetése
a|ó|'
Az á|ta|ánosíorga|mi
adó megfrzetésére'
a je en szezódés me|lék|etét
képező'a ''fo.dított
adózás aIka|mazásához''
szÚkségesa |Vegrende|ő
álta]teit Nyi|etkozat
alapjánke.ú|sor,
FizetésiÍeItéteIek
a) A LélesitménymegvalósításánakfinanszÍÍozásaa Déla|ft]di ope|atív P|ogram
támogatásáva|
a [4agyarÁ]|amiKö|tségVetésbói
torténik
b) Vá||aIkozó]gény]ése
esetén|\,4egrendelo
a vá|La|kozási
díjm]n]mum10%-áte|érómértékű
Vá]|alkozási
jogosu|ta
é|ő|eget
biziosít,Vá |a]kozó3 részszám|a
ésvégszám|a
bényújtására
mÚszaki készÜltségfÜggvényébenAz e|őlegge! vá||a|kozó az e|só részszám|a
benyújtásakor
köte|es elszámo|n! A Végszám|aa hiánypót|ásnélkÍjlimÚszaki átadásátvételie|járássikeres ]ezá|ásátköVetóen nyújthatóbe' Tsszege neín]éhetkevesebba
szerzódésesár 25 %'áná|'
c) Aján|atkéröa szerződésbenlögzÍtetttartalomműszaki eL|enőráltaI igazo|tte|jesítését
kovetöenbenyÚj|ott
számat.ogadja
be
d) A VégszámlabenyÚjiásának fe|téteiea dokumentá|tsikéres múszaki átadás-átvéte|
megt0nénte'
e) Vál]aIkozó rnűszaki e|lenő| álta| eigazo|tszámláit Íúegrende|óhöz
ke]| benyújtaniA
szám|ára Vá |a]kozónakÍá kel| irn] a hivata]szerződésszámát'Máshová cimzett' i|letve
szerzódésszámné]kÜ|
benyÚjtottszám]a eseténa megrende|őrészéró|
nem á||hatfenn
késédeImes
te|Jesítés.
í) Az igazoltés e||enőÍzöttszám|ák 60 napon belÜl átuialássa|keru|nekk;egyen|ítésre'
a
kifizetés
forintbantr.ténik
g) Amenny|ben|\,4egrendelő
az igazo|tszerzidésszerÚteljesítéstó|
számítoti60 napon be|ü|
Vál]aIkozóá|ta|benyújtott
szám]ákatnemegyenIiiiki,]e]enfe|hata|mazás
a|apjánVá||a|kozó
jogosu|tbeszedésmegblzásbenyÚitására,4egrende]ó
' '' '',' ' '' fizetésiszám|ájaterhére'

1A)
Fizetésikésedelemeseténa Válla|kozójogosu|ta Ptk' 301/4' s (2) bekezdéseszerinti
kamatnak megfe|e|ó'késedelmesenmegfizetettösszegre vétítettkésede|mikamatot
érvényesíteni
a |\4egíende|óve|
szembén'
Jelensze.zódésés ennekte|jesÍtése
eseténa vá||alkozóidÍjklÍizetése
az adóás rendjéó|
szóIó 2003. évi Xc||. törvény36/A s rende|kézéséinek
hatá|yaa|á esik' Az előbbiekre
tekintettel
Vál|a|kozóktte|ezettséget
vá||a|arra' hogy a vá|lalkozóidíj |.lfizetés
idóponqát
megelózöen Megrende|ó|észére
bemutat'átad' Vagymegkti|degy 30 napnál nem Iégebbi
nemlegesnek minóso|ó egyÜttes adóigazolást, ameI|ye|igazo|ja, hogy az á|tami
adóhatóságnálés a Vámhatóságnálnyi|Vántartott
köztartozásanincs' vagy a Vá|la|kozóa
kifizetésidőpontjábanszerepe| a köztaÉozásmentesadózói adatbázisban.Nemleges
együttes adóigazolás átadása' bemutatásaVagy megku|désehiányában, il|etveha a
Vá||a|kozóa kifizetés
;dópontjában
nem szeÍepe|
a köztartozásmentesadózói adatbázisban
a MegrendeIóa kifizétést
kÖte|esvisszatartani,
i|IetveamennyibenVá|lalkozónakaz á||ami
adóhatóságná|' vagy vámhatóságná| ktáartozása Van, ezen követe|ést az á||ami
adóhatóság |efogla|ja-A visszataÍtásiköte|ezettségaz ÁFA-ra nem terjed ki. Felek rögzítik,
hogyamÍgVá||a|kozóaz egylttes adóigázolástnem mutatjabe ésfentiktte|ezettségginek
nem tesz e|eget, addig az idópontig késedelmikamat felszámÍtásáranem 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|reke.Ült' ézérta Vá'|atkozó a kifizetéshez
papíra|apú
ktztartozásmentesadóigazolást nem nyújtbe, mive| az az adatbázisbó|
e|érhetó'kinyomtatható'

Megrcnde|óköte|.zettségeI
a) Meg.ende|óa munkákmegkézdése
elótt köte|es e|készíttetni
és Vál|a|kozószámára
rende|kezésÍé
bocsátani
a Létesítmény
megvalósÍtásához
szt]kséges
tervekét'

o, Megrendelóköte|esa te|jesmunkateroletet
|egkésóbb
2010' ' '. '.' '.-'.'.ig Vá|lalkozórészére'

c)

o)
é)
f)

munkavégzésreaIkaImas
álIapotban
átadn]
Megrendelóktte|ésa szezódés szerintifizetésiésegyébköte|ezettségeit
teljésíteni'
ennek
keretében a klzösségi támogatás i||. a kapcso|ódó a hazai ÉrsfinanszÍÍozásiforrás
szabályszerÚ.génybevételéhez
szokségesintézkedésekét
megtenni.
lúegrende|óá|ta| kije|ö|tmtlszaki é||énőr
a munkák műszaki el|enózését|egalább 10
naponként
végzi'melynektényét
ésészíevéteIeit
az építési
nap|óbabéjegyzi.
N''|egrendeló
el|enórzése
a munkavégzést
nemakadá|yozhatja'
Az átadás.átvéte|i
e|járás é|ókészítése
és Vá||a|kozóálta| megje|ó|tidöpontban tóÉénó
kjtűzése Megrende|ó köte|ezettsége'Megrendeló gondoskodik va|amennyi érdekelt
hatóság,szakhatóság'üzemeltetómeghíVásáró|'

VálIalkozó köte|ezettségei
a) Vá||a|kozóje|enszeződésben meghatározott
féladatáita megadotthatáÍidőre,i|letólega
beruházás t]témezéséhez
igazodóan köte|es te|jeslteni'Vá||a|kozóje|en pontbanfog|a|t
köte|ezettségét Megrende|ó erre vonatkozó kásbe|i fe|hÍvásának kézhezvéte|étó|
kézdódlenjogosultésköteIeste|jesItel|'
b) A felek megállapodásaszérintVá||a|kozókrbbs a Létesítményt
szerződésszerilen,
teljes
ktÍÚen' mijszakiIag és minóségileg kifogástalan kivite|ben,a vonatkozó magyar
elóíÉsoknak'mÚszaki szabványoknak,Va|aminta technikamaj á||ásánakmeqfelelóenl.
osáá|yú minóségben'hatá.idóbena szakvál|a|atgondosságávalelkész|teni'az ehhez
szukséges hatósági engédé|yeket
beszerezni, i||' Va|amennylegyéb szerzódéses
kötelezetlségét széÍzódésszerilenté|jesíteni.Vá||a|kozó a Létesítínény
szerzódésszerű
megva|ósításáraVá||a|tkÖtelezettsége
mel|ettkifejezettköte|ezettséget
vá||a|arra, hogy
jótálIási/garanciá|i9szavatossági
kó!elezettségeinek
ma.adékta|anuI
eIegettesz.
c) Vá|lalkozó kTtelésa LétesÍtményt
rendeltetésszerű
haszná|atraalkalmas á||aDotban.
mLjszakiátadás.átvéte|
keretébenlegkésóbb2010'09'25.napjáig Megrendeló számáÍa
átadn..
d) Vá||a|kozószámláinakkibocsátása'i|l.a szérzódés
szerjnüadatsno|qá|tátásai
során kóteles
megfe|e|nia ktzÖsségitámogatás'i||'a kapcsoIódóhazai társfinanszírozás
terhéreValó
e|számo|ásáravonatkozóspeciálisktzösségi és hazai szabályoknak,kÚ|önös tekintettela
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)t. 1
Va]arllni a 19T,/2009(|X ,15')Korm' rende|ei14'/2004
360/2004Kormány|ende|etben
TNMGKM.F[,iV.FVlM-PN/egyÜttesrendeletbeníogIatakra
e) Vá||aikozókÖte|esgondoskodnia m!nkák fe]Ügye|etérő|
a munkavégzőszemé|yzeiró|,az
anyagokró]a berendezésekrő]'
az eszkozök.ö) és m]ndenegyébo|yan' deig]enesVagy
e óíÍ Vagyabból következó
á||andójel|egÚtéte]rőamelyekreszÜkségVan a szerződésben
teNezés munkavégzésle]jesitésés n oa]aVitáse Végzéséhez,
, vél|a]kozó a Létesítményrnegvaósitása soÍán kÖte]es biztosítani o]yan képzett és
tapaszta|tVezetőket és jráryilóka: továbbá sz3kképzeit betanitotl és segéd munkaerót,
akjk beVonása a szerződés szern:i kÖie!ezettséoeinekmecfeIe|ő teIiesítéseérdekében
szLlkseges
g) Vá]|a]kozónak
a te|]esjlés
során megfeelő gondda]és gyekezettelkel| ejárna' me|ynek
soÍán a megva|ósltás h bát. h]ányosságarta szerzódés e|őlrásarval összhangban köte|es
k iavitani
h) Vá]iakozó kÖtees a szabVányok á]ia e|óin e ]enorzéseket
folyamatosanelvégezni'a
T . ] j , : o l o n l a a \ o > . á o o i a'Ie a c e ' : é ' é': . Í e 9 < /1|l e l 1 |
és az á|ta|aaikairnazottépitésirnódszerekén te|jes
) Vá la|kozó a munkahe]yiíl|jve]etekért
íe|e|os azoi át -9/ | eL] negva]asztania hogy senki b ztonságát ne
nrértékben
Veszé|yeztessékIletvea kornyezé1ben
kán re okozzanak
. V d j é | L o z ó I e i e t : e . l o ( á o g l ' ' a n ) 'é. ' 1 1 é ' c a b | , , o n o v á | a l \ o z o \ t e \ e \ e n y s é g e é i
| ) ./a :él|ozó l. zaro aqos fe e os3e9éi Vá ]3 a (jvltelezett |étésitmények'berendezések
' e a d e t e 1 é s 5 l e ' .a . z . d | q o ' ' ' : 3 o é r 'l . o ' ' .
a L l 1 . '| o g / d 1 t T e g ' e ^ d e e s Í en á s
Vóla kozóVal szá| itotta V:E!/készlteite3]
j Vá ]a]kozónakmentesiter|e l(el V|eJ'ell]eo' a Ve]|alkc:o fe e|osségéboI
adödó a
szerződésse| összefüggésben harmadik íé]iészérő]feimerÚ|ő gény. kár költseg vagy
peresel]áráS1ekntetében'
rn] VéiLaikczó
kÓie|esa Munkak kiviteiezésenek
i€ ] jes időtartamaaett gondoskodniaz építési
ié-r;l ..:icnsáqéÍó és le e os e:er1 iogy meglegyea szllkséges]épéseket
[,4egrende|ó
;lIe j,]azo.|a es Iep', se|ó] i l:t']€ he madikszeÍréyek V.Áde|mére
a ML,]nkák
megva]ósÍtása
<ozbe.r oío.1.o ece'|e9e:' e:llc s:]c .'aqJL riEsF.9.e'|er
' \/,]'ta2^ J -''.ko.ieo/cloFsc'o . r.o< ó.ilesj .apo'ny|l.l és azL- a 191/2009'
szer]nl i]aprakészan
Vezelni A2 épiiésinaploba Feiek Íe|e|tis
1lx 15l Korlné.yre4de|et
he|yszíni
képviseői be]egyzésre
iak
]oqosL,]
oj Vé|laIkozó kÓieles l\4egrende|ószárná|a a munkák n.]Űszak!ei]enórzésétfo|yamatosan
eheIóVétenn' és az ahhoz sztrkségesadatokatValamlntfe]Világosítást
megadni Az ]|yen
i-.l!l!|zsgá'aI/aqt V zsgá aI nem Ínentesli]
Válla]kozóia szeződés szerinti semmilyen
Köielezetiségea ii
arnjko||'4eg|ence
ó ne yszln képvise|o]e
útjánmáskéntrende|kezik
!] qzo. ésetekelk;véVe.
Vála!Kozó kóteLes a i]e yszlr.ó Íckczatosan sa]ál ko]tségén
etáVo|ítania bontási
anVagokata 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.élly
mecva Ösítása során ielhasznáLtaIkatészeknek'berendezéseknék
és
any'agoknakrrreg kei feeniÚk a n.Lisz3kieóirásokbar. tervra]Zokban,
rnérésekben,
moce |eken' rnjntákonés a szerzodésbe| r..eghaiározottegyébktvetelményeknek
Vá]la kczi a Létesltrrénymegva ósltása során l\4a9yarországonfe|használási engedé||yel
i];:ó l' osztá yúanyagot'szere VényI.
készU]éket
és berendezési
haszná]haifel éoíthet
be'
i1a ../á]ia
kozó a mL]nKaVégzés
íoiyamánraitaKjVÜ|
á|ó okokbó|felmerü|te|óre nem |áthatÓ
:vadi'' ' ) 'J a . :'la.éIs7.-r.l.r
e) :'.o l,4cgIe']de|ol
dzo,]né'
enes|.e.
.le
bocsátottakon
iÚ| nr]ndenméghiányzó
"'l:g::r c alIa Va a i czo s:amará enoelKezésre
.s e|9edéyt Vá]laIkozónaksaját kÓ|tségére
Válalkozó íeLacata az á|Íaie a;.'a..,azc:i rnunkaerove
' a fe]haszná|tagyagokkaI
.ere'idezéseXkeiÚtVcl3 akkal te.!.le1.cg,a|áss3l
kapcsc]atcsengedéyek besze12ése
.'/áaIkczi a suerzódésesn.uniiaíe
ac3:ck -eJra..sllásához a jogeíosengedé|yeket
és
.nÚszak] dckLrmentációi Va!anint aZ é].Vén\res
sZabványckat mÚszak] |ánye|Veket,
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e|ókásokat továbbáa jóVáhagyotttechno|ögiaiutas|tásokat
kóie]esa munkahe|yen
tartani
ésazokatmaradékta|anu]
betartanL.
A rnunkaheiv e|keÍítéséró].
a munkavéde|emrői'
a kornyezetvéde|emól' az
óVórendszabá|yoka tÚzvéde|mi'ktrnyezetvéde|mi
és az egészségügyi
rendszabályok
.negta1ésároI
rregtanalásároL
gondosíodnI
Vá|re'ho,/o
koteIes
y) Vá]|alkozóköte|es a tevékenységébó|
származó veszélyeshui|adékokat
a jogszabá|yi
e|ókásoknak megfelelően kéze]n elszá|litan|'szÚkség esetén az átmeneti tá|o|ást
megoroanl

i

8

i\4űszaki
el|enőííészéró|'
néV
círn:
teleíon
telefax

L--

r

Vál]aIkozórészérőj]
néV] KissSándor
círn] 5720sarkad,Tssy u' 2
ielefon:661212-423
Ie|eíax.66|272.a23

I

Biáosítás
a] Vá]|a|kozónaka szeződésköiés idópontjáiga Létesítmény
megva|ósÍtására
Vonatkozóan
te|]eskörtj Íe|e|ősség
és Vagyonbiztosjtást
ke|l köin]e ii|etverneg|éVóbiztosításátaz
. o t k + 7 é j 'se' l . e il e Í i e s 7 r e .t jee / b ' l l o sl é s ' a BÍ | e i t e Í l e d . e
> a rnunkahe|yi
baleseiekés egyébba]esetek
esétén
az átaa a munkákhelyszÍnén
a]kalmazottszemé|yekre.
Valarnnt Megrende|őbárme|yaIka|mazotijáÍa'
amennyiben
ezel' a baiesete| a LetesiimennyelTsszefÚqgésbenköVetkeznek be' A fe|elósség
szemé]yi
sérÜésekeseténkor|át|an
i mindeno|yanVeszteségíeköVete|ésre'
káresernényre'
ame]yéÉ
a szeződés szerlntő
íelelós' be|eéltvea harmadik szemé]ynekokozott szeméIyisérÚ|éseket
és do|ogi
károkai'Va]amint
az ezekreVlsszavezethelő
VagyoniésnemVagyon]jel|egLj
károkatis'
b) A biztosÍtásoknak
a Létesíimény
megva|ósításának
megkezdését
rnege|őzőenhatiálybake|l
]épn]e.
ésa Léiesitmény
Végeges á!Vé!e]ének
napjáigke||hatályosnakmaradnia
c) Vá||akozó a munkéterü|eten
semmi|yen
tevékenységet
nem kezdhetmeg addig amÍgaz
e|őirtbiztosítást
meg nernkÖtttte
c] Megfe|e|őb ztosításhiányábantö.ténomunkavégzés
eseténaz építkezés
során ke|etkezett
bárrninemtj
káresemény
eseténa te|]eskár Vá |alkozltterhe|'
e) ArnennyibenVá|la|kozónernktt m-.gfe|e|ő
biziositásti||etóleg
nemtesz e|egeta biztosltásj
kötvényekbe4előírt feltéieieknek'az a sze|ződés megszegésénekrninósÜ|,és a
szerzódésszegés
ktVetkezményeit
Vonjamagaután
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Felekfe|előshelyszíniképvise|ői
ilegrendeő részéró|]
néV:
círn:
telefonl
telefax
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Múszakiátadás.átvéteI
a) Vá||a]kozóktte|esa szerződésszerintimunkákmegvalósítását
mege|ózóen'a Létesítmény
ieryezeh átadási |dópontjae|ótt ]egalább15 nappa|lvegrendelótírásbaniájékoztatni
a2
álédás-átvéte
i e|já|ás megkezdiretóségének
időpontjáró| A készre je|entésa|apján
Megrendeó ezen időpontrabiztoslliaa hatóságok.szakhatóságok egyébkÖzréműkódő
szefuezelekrészVételét
az áta0ás'áIVeleIi
e járáscn'
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Az ejárás során Vá]|akozónak |gazo l].e ke l hogy a munka az engedéyezett terveknek és
hatóság e|őí|ások.akmegfejeöen h]á:! és.ioarnentesen
eLkészült
'
é
'
'
c
n
(
e
r
' L:'/.
e e:
é'' .' 'ibP
a ' e i e 1 s z e . z o d e s b e .f o g a Í
n']unkákat
a terveknekés hatóság eloilásoknakrr]egfeeően,hataridőreés első osztá|yú
' J s l n é | a f aa | \ é | m a s '
j'\ .9,/ ) . . |..,/e:' ' -) ''''
r ( <egl'c^
] :' de 'ele>)'e'l
VáiLakozó (oteles az átaclás.ái\'éie;
eJárás során Megrende|őrende|kezésére
bocsátani2
pédány atadás átvéteIdok!nrentác]ói
. .-.c alaa(el
:.
z a b.epiieti anyagok szele]Vények
gépek készulékeK
és berendezések
mŰbizonyaia t,
rn ]]ósé9tanÚsítVánya!t
magyarnye VÚ gépkonyve
t és garancia]egyet'
é r : . . e ( V e d e |.-,/ < 9 é |.ée o ] 'o ' ' . t '
nyomáspIobákegyzók0nyVer:
beion minoségésíÓ dmUnkatÓ.no|sé9
VizsgáatjegyzokTnyvei1
(adottesetben)'
az ÜtbuÍ!oat m r ós:c]]leno zc5Éró] késziiett VizsgáatL eredrnényeket(adoit

r' a létesítnrények
haszna]at]
utasitásaI,]eiiásait
/ ieÜezó és kiVi|e]ezór
nyiaikozatcKat
. éc]iésnaclóí r.ásoiaia,i
, a kozren1l]kÖdÖ
a|Vá a kozóK isiáját a enyegesadatokka],
AínenIyibenaz átécjásáiVeie| e]ar:s rl)égKezdésekor
lv]egrendelo
rnegá|lapít]a'
hogy a
-.u -i-^ás ál\',éiei]
e|]árás|efoyiatáséra,Megrendelóaz
áiadás'átvéiet megh]Úslthat]a.
és íeszo iihai]aVá|alkozót rÍregfele|ő
Új átadási idópont
megje]oéséreAz álvéteImegtagacásáta he yszinenfelvettjegyzókönyvben|ögzltenike |,
l'4É].:.c.o"e| j.c;\en;::i'.le
Éc] okoJ]yvben
e hányok megszÜntetésére
Vonatkozó
határdoketmeE]elÖ]nr'Ezekaha1ái.]őkazonbannLncsenekbefoyássalasze[ódéskÖtbéÍ
megá ]epitására
' e ]a|]! riegi(ez.jésének
]cóponlját15 napos készreje|entés
! l ] á 'e ,.za a. i' á.'aaásál\'éré
haiárdó ílgyeen]bevéle|éVe]
kite es meg]eiö]n
^.L..r1.'' i.éc. l' Le
, ' " . ' ' . i : ' e ' c . a | a ] ^ o z c t ! e ' h^e
.. .-'...]L-]ii éIesltmén)/e.i
|endeltetéssze.ijúzeme]tetési
ehetosége a h]ányok íe.ná]lása lne|eii s blztosltcit Vá||a]kozó hlánypótási
|'.te ezeitségé!e ái./esz a ri]: iiá:
Afiennylbe||Va3rllelyri.L.k:.észe.n.csé9 szintr.lVonatkozóeLőlrásclkaL
nem e|égíti
ki'
|4egrendei.jkzáró|agos icga cÖnte|] abban hcgy csÖkkei,rtettériékűtelesitéskéniazt
e!..lga.]2e .''agy |a'oaszkcc]i a k]a'':Iés;cZ A nrjnóségilegkifogáso]t rnunkarész
..oq;.a!.: :se|eT ÚelrErde. j2 é e.ériek csokkentéséi
Vá|akozó még kl nem fizetett
szám áiva sze.nber begzámitássaIs éiVényesÍihet.
o]ymódon hogy a szerzódésesárat a
rÍ]l.óséorcr.ássa]é.ányosr.éi:eibe..s.kKenl
li] A ]e]en szejZó0ésneKneg nern ÍeJo Iel']esités
eifogadása nem ]e|ent emondást a
s7r

.ó,]''..'.l
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ó]jL.|óse
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'jótáiiás és szavatosság
=: \J= ó .::. ]:|aj a s:é.z]Ues5:l rc]at kÖteiezettsége
nek szerzódésszerÚte]jesitéséért'
roJé;tá j2 áLá |)azoE megc !es-! éjárasoke kalmasságáén
és minóségéért
fuggetlenü|
at]Ui. h.Jy ázo[át 5a]áLmagé !ag/ a]Vá|é|kozójaeseteg egyéb ]ogszerÚienbevont
\/aIkalr.az7:
na.].iad k szen-.]é
\Já,aIí...,
o
e Léiesi:mén!.: a LéeptÉil a|'agol ra gepekle berendezésekre'
ie s:Úre ésekiea mÜszak áte(jásaivéteidópont]átó(ezdódően 3 éVte|]eskorűjTtá|ástés
-..
-.
. . , . . - , ,. _ s 7 . t \ . .( 5 a j . l . ; t a
:
.. 7e.i .z:la'.ás át/éié e].rás.c szán]ltcttegy éVenbe|ü LjióJeü|Vizsgá|atot
tartanak A
' . . . e | e 5 > . r é I. Ö t " e g e . a | o z o s o s e .
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javÍtásimunkákat3 munkanaponbe|Ü|e|kezdeniésműszaki|agindoko|ható
garanciá|js
időn
be|Ülbefejezni'
e) A kicseré|tvagy fe|újÍtott
tételek Vonatkoásában a jóLá||ási kötelezettség időtartama
lvlegrende|ő
mege|égedésére
napjáne|ö|ró|kezdÖdik'
e|végzett
csere Vagyfe|ÚjÍtás
Amennyiben Vál|a|kozó a .elszó|Ítást ktvető 3 munkanapon be|ü| garanciáIis
kóte|ezettségének
nemtesz e|eget,vagy a munká|atokat
műszaki|agindokolhatóidón be|ü|
nem fejezi be. lúegréndé|ó
a munkát más vá|la|kozóvalé|Végeztetheti'
Ézen esetben
jogosuItÍeImerü|t
|Vlé9rendé|ő'
ktltségeit
VálIaIkozóíe|é
éfuényesÍteni'
s) szavatossági idón be|ü|imeghibásodáseseténVá||a|kozó- MegÍende|őértesítésére
ktte|es a szavatosságijavításimunkákat15 munkanaponbe|ü|e|kezdeniés műszakilag
Vá||alkozó
indokolhatóidón be|ii|befejeznl.Amennyibenszavatosságikóte]ezetlségének
némtészélegét'il|etveaz intézkedések
nem vezetnékérédményre,
Megrende|ójogostJlta
jogosu|t
hibákat'hiányosságokatmás vá||a|kozóVa|
kUaVíttatn.'
Ezen esetben|\4égrende|ó,
Vá||alkozófelééfuényésíteni.
íeImerü|t
kÖltségeit
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A szerzódés módo8Ítása
a) A szerzódés módosításrakizáró|agcsak a Kbt. 303. sában és a 304. s (1) és (3)
bekezdésében
meghatározott
esetekbenésmódonVanlehetőség,
azaz:
> a felek csak akkormódosÍthatják
a szeeődésneka Dokumentácjófe|tételei'
il|etó|egaz
4án|at tartalmaalapján meghatározottrészét.ha a szerződéskötéstkövetóen - a
szerzódéskÖtéskor
e|órénem |áthatóok köVeikeztében. beál|ottktÍü|mény
m.atta
szelzódésva|ame'yik
fé||ényegesjogos
érdekéi
ha
sértivalamint,
> a szer2ődéskötéstktvetően . a s,zezödéskötéskor e|őÍenem |átható ok ktvetkeztében
- beá||ott|ényegesktÍi]|mény
miatt a szerzódésVagy annak egy része nem |enne
te|jes|thető
a megje|ö|talvá||a|kozóVa|'
Megrendelómás megje|ö|tszeNezet (személy)
közreműkÖdéséhez
.s hozzájárulhat,ha az megfu|e|a ktzbesze.zésie|járásbanaz
a]váIlaIkozókra
meghatározott
kÓVeteIményeknek'
b) szerződésmódosÍtásacsak irásban'a cégjegyzésrejogosultak
a|á|rásávaltrdénhet'
c) A szezódés módosításárólMegrende|óköte|esa Kbt' 307 s.ában foglaltaknakmegfe|e|öén
tájékoztatót
ke||készlteniésazt a KÖzbeszerzési
ErtesÍtőben
közzé ke||tenni'
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Kótbér
a) Késede|mikttbé.
> Ha Vá|la|kozó-a neki fé|róhatóokbó| . a Vá|lalkozásisze.ződésbenmeghatározott
határidóre nem ieljesít' akkor Megrende|óneknaponta a nettó vállalkozási dÜ 1
száza|ékánakmegfelelő' azaz 428'6,18'.Ft/nap tsvegű késedelmikötbért ktteles
fizetni.
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> A késede|mi
kötbérfizetési
kttelezettség
akkor.s fenná||,
ha a Megrende|ónek
kára nem
meÍÜ|tíel. A késedelmikótbérmegfizetéseazonban nem mentesít.Vá|talkozóta
szerzódésteljesÍtése'
Va|amint
MegÍende|ő
kÖtbéren
fe|üIikáránakmegtérítése
a|ó|.
b) MeghiÚsu|ásikÖtbér
Ha a te|jesítés
akár a szeződés mégréndé|ő
á|ta|tórlénófelmondásamiatt'akáÍmás - a
Vá||alkozónakfe|róható - okbó| meghiúsu|'Vá||a|kozó a nettó vál|alkozási dÍj 6
megfele|ó'azaz 2'571708,.Ft. összegÚ meghiúsu|ási
száza|ékának
kötbértköte|esÍizetni'
sze.ződésszegés
a) Késede|mes
ízetéseseténMegrende|őVá'lalkozószámáraa Ptk' szerintikésede|mi
kamat
Ízetésére
ktteIes'
b) Vá||aIkozóá|taIiszérzódésszegésnek
minósÜ|k0lÖnösen:
> ha Vá|ía|kozónem a szerződés előírásainakmegfe|e|őmódon Végzi a Munkák
kivitelezését.
azaz
a munkavégzésének
minóségenemmegfe|e|ó,
késedeImesen
teliesít
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l- T \z)
félbehagyja
a munkákat'
llegrendeló utasÍtásának
nemtesz e eget.
bármj|yenmás módonmegszegia szeftődésbenfogla|tköielezettségét.
; ha Vá|a|kozó a szárná|al/legrendelóá|ta|megadott,a szeződés szerintiköte|ességei
(émive|sÚ|yosan hátrá|tatjaa l./|unkák
e|hanyagoásánakVégy nern te|]esítésének
megfe|e]ómjnőségben
és idobenVa]ó kivite|ezéséi)
beszüntetéséte
fe|szóiítóértesJtés
kézhezvéte|étŐ
számitottésszerűldón beÜ nemtesz e|eget;
jóváhagyása né|kü|ruházza át a szeződést Vagy ktt
! ha Vá||a|kozó|\,4egrende|ó
aIVá||aIkozói
szerződést:
/ ha Vá|ialkozócsődbe megy,Vagyfizeiésképte]enné
Vá|ik'Vagycsóde]járásindu|te|lene.
Vagy egyezkedni kénytelena hite|ezó]Vel,Vagy fe|számo|ó'csódgondnok' i|letve
kinevezeiiigazgatóa att fo ytatjatevékenységéi
a hite|ezöijavára' Vagyfe|számo|ása|á
kerLll:
ha báínl|yen e|marasztaló]ogerós íté]etszoetk Vál]a|kozó szakma] magatartása
keretében
e|köVetettbármIlyenVétség
ügyében
- ha bárrnifé|eegyébolyan akadáLy merül fe|' ami gáio|ja Vá||a|kozóta szezódés
te|jesítésében
/ ha Vá|]a|kozóhatár]dőíe
nem kTtbiz|osÍiást
c) |\,4egrende|ó
a szerződésszegés
tényétaz épíiési
nap|óbattnénó bejegyzésse|'
vagy a
je en szerzódésezen alpontjárahivatkozássaIfelegyzésben|0gzlti'és határidőiúzéséVe|
felhíVjaa szerzódésszegés
nregsz|]ntetésére
Ha Vá |aikozóN'egrende|őáItaImegszabott
hatá|idöig a szerzódésszegés
megszÚntetésére
nem tesz meg mindene|Várható|épést.
Y'caIe
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a Mlnkák egészének
Vagy egy Íészének
a kózvet]enü]aika|rnazott
munkaeröVe|való
elVégeztetése
Vá]|aIkozóköltségére
i- a szerzódésie bontása'ha lvlegrende|ő
úgyliéiimeg' hogya szerzódésszegés
súlyosan
Veszé|yezteti
a szerződésnek
éze|őirásokszer nt Vagyhatá|idő|etörténőte|jesítését;
]. a szerzódésfe bontásaeseténa 13 ponibanrÓgzített
mértéktj
kttbérigény
meghiúsuLási
éNényesitése.
ésszerzódéskötés
egy,Vália]kozitfe Vá|tóharmadikfé||eL;
/ késedeimesle|]esités
eseténa 13 pontbanrögzítettméfiékú
késedelmikötbérigény
érVényesÍtése'
- Ha Vái|a]kozókésedemesteljesílése
miaii [/eg|ende|ó60 napi kötbérösszegéreVá|ik
Jogosu]ttáÚgy jogábéná|l Vá|alkozó értesitéseltán íe|bontania szerzódéstés
rneghiúsulásj
kŐtbért
érVényesíteni
d ) A szerződésfe mondásaesetén:
; Í\,4egÍende|ő
a ÍVlunkák
szemréVéte]ezése
u!ána ehető|egröVidebbidón belÜ|kimutatást
készítVá||a|kozóá]tá]é|végzett
munkákróLés |e|tá.!az anyagokró|.a berendezésekró|
ós a felszerelésekrő|'
' Megrende]őneke|óVásá.|ásijoga Van azokra az anyagokra' berendezésekreés
feiszere|ésekre.
ame]yeketkfejezeitena szerződésszerint a munkák megva|ósítása
cé|]ábö]
le Vagykészítettek
szá]|ítottak
e|'
'- Nleg.ende|őpaci áron' az é|ta|a
rnegfélelőnek
tartottÍe]téielek
me|lettmegvásáro|hatja
mLndazoltételeketarneiyekel
Vála|kozószá|itottvégyrende|tmeg' és ame|yeket
N/legrende
ő mégnemfzetettki
Ha Megrendelőfemond]aa szeződést ]ogábaná]|Vá la]kozótó|az á|ta]aelszenvedétt
Veszteséoekért
kártérltést
ké'rn
1 5 . záró rende|kezésék
a) i\,'legrendeiő
k]eenti és Vá|la|kozóV sszavonhatat|anu|
tudomásu|veszi' hogy- Kbt' 48' sjogosut a sze.zódéstó|elá||ni'amennyibena te|jesítéshez
á|a e apaz|a fu1egíende]o
szÚksiges kÜ|sotámogatás|íorrástnem vagy nem teljes kÖrúennye|i e|, Vál|a|kozó
ki]é|eníhogy a szerződése pontbanfog|a]tokbó|történómegszúnése
eseténsemmi|yen
kártérítésl
igénytnenrtámaszt]\,4egrende]óVe|
szemben'
b) A Fe|ek Váia|ják hogy egymási ]oghatá|yosan
a szerződéste|esítésérő|
Írásban
(teeíaxÚzenetVagyélár]]oi1
|eVéformá]ában)
tá]ékoztai]ák
Jognatá:ycsé.tesíiés
iniézbeiő:
l\,4eq'.en0elő
feié
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név: lG|csó lstvánnépo|gármeste.
cím: 5741lcbgyháza' Fó tér9.
telefon:CI6S&25G122
te|€fax 0666-250122
Megrende|ó
Képvise|óje
fé|é:
név:
clm:
te|eíon:
te|eÍax:
Vá|lalkozó
fe|é|
név: KisssándoÍ
cÍm: 5720sarkad,tssy u.2.
telefon:66,/272-023
telefax.66n72-023
c) A szezödésben nem szabá|yozottkérdésékben
a Po|gá.i TöNénykönyv (Pí<.)és a
közbeszgzésekró|szó|ó 2003.évioü|X. tóÍvény
(Kbt.)e|óírásaiaz iÉnyadók.
d) A Fe|eka je|enszerzódésse|
kapcso|atban
békésútonnemrendezhetó,a Kbt 316. s (2)
bekezdése
szerintijogvita
tekintetében
a|ávetik
magukata GyulaiVárosiBiróság'i|letvea
j||etéke6ségének.
Békés
MegyeiBiróságkizáró|agos

Kébgyháza,2010.
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KétegyházaNagyközségtnkományzata
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ben
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polgármester
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