
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. október 3-án 16:30 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete rendkívüli nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.

Jelen varmak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Gerber Csaba,
Késics János, Tutti Tibor képviselők,

Zimmermami-né dr. Kovács Anikó jegyző, tanácskozási joggal meghívott.

Igazoltan távol: Hegedűs Sándor,Martényi János képviselők

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, az
ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Késics János és Muskát Zoltán képviselőket kéri
fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1.! A kölkedi 04. hrsz-ú út és belterületi utak aszfaltozására érkezett ajánlatok
megtárgyalása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

2.! Tárgyi eszköz és vagyonkataszter adatállományának migrációjára és
karbantartására kötendő vállalkozási szerződés
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

Napirendek tárgyalása:

1.1 A kölkedi 04. hrsz-ú út és belterületi utak aszfaltozására érkezett ajánlatok
megtárgyalása

Csomor Tibor: Lezajlott a második körös közbeszerzési eljárás. A kiküldött anyagban minden
adat megtalálható. Hárman adtak be ajánlatot, ebből egy az első körben is részt vett, ő adta a
legjobb ajánlatot. Sajnálatos, de tény, hogy nem született jobb eredmény, mint az első körben.
Az egyik út esetében az első körös eljáráshoz viszonyítva magasabb ajánlati ár érkezett be.
Ennek valószínűleg legfőbb kiváltó oka, hogy minél nagyobb a cég, annál nehezebb kedvező
árat kicsikarni. A gazdasági életben is az a gyakorlat, hogy általában a kisebb cégekkel intézik
a kivitelezést, akik mögött van referencia. Valószínűleg idén már ez a beruházás nem fog
megvalósulni. A jövő évre vonatkozóan ebben benne van egyfajta bizonytalansági tényező,
mert bármilyen viszonyok változhatnak, amelyek árfelhajtó erővel bírnak. A második körben
nettó S millió forinttal rosszabb ajánlatot kaptak az első körhöz képest, de van némi műszaki-
szakmai tartalom változás is. Az egyik ajánlattevő kifogásolta, hogy a mennyiségek nem
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egyeznek a költségvetési kiírás ás a tervdokumentáció vonatkozásában. Alapvetően az
önkormányzat anyagi lehetőségei befolyásolnak mindent. Elvileg 10-11 millió forint körüli
szabadon felhasználható Saját forrása van az önkormányzatnak, ezen felül 10 millió forint
kölcsönük van a Kölkedi Nonprofit Kft-nél, az összes beadott pályázatból van egy 15 millió
forint önrész a belterületi útfelújításra vonatkozóan, az útépítésnél itt most kb. 15 millió forint
önrészt kéne biztosítani. Az adóbevételek alakulása kiszámíthatatlan, ha az elmúlt évek
tendenciáit nézik, akkor ez finanszírozható. A jövőbeni kiadások is attól függnek, bevállalnak
e Újabb önrészes pályázatokat. A belterületi utakkal kapcsolatos pályázati összeg nem változott,
arra ugyanazt az ajánlatot adta a legkedvezőbb ajánlatot tevő, mint az első körben. Az a
javaslata, hogy ne gondolkozzanak a 04. hrsz-ú Út újrapályáztatásában. Ha idén szerződést
kötnek rá, akkor ezen az áron jövő évben meg tudják valósítani. A GINOP-os pályázatból
kiszállni már nem lehet, azt a beruházást (Altinum-Limes) meg kell valósítani, s ennek a
beruházásnak az Út megépítése nélkül nincs értelme. Sokat lobbizott, hogy ez a projekt nyerjen.
Ennek a településnek talán ez az első olyan önkormányzata, amelynek olyan felelős döntést kell
meghoznia, amelyben van egy jelentős bizonytalansági faktor. Ez egy új helyzet, de náluk
sokkal nehezebb helyzetben lévő önkormányzatok is megoldották már ennél nehezebb
helyzeteket. Ha kötnek egy szerződést a külterületi útra, akkor idén ebből Úgysem lesz útépítés,
de ezen az áron megvalósíthatják jövőre. Ha mégsem lenne saját erejük, még mindig
megoldhatják banki hitelből.

Muskát Zoltán: Ez a konstrukció elfogadható számára. Javasolja belevenni ezt a kitételt, amit a
polgármester javasol. Mindenképp indokolt lenne idén szerződést kötni, mert az árak biztosan
emelkednek a CSOK és egyéb tényezők miatt.

Gerber Csaba: Egyetért Muskát Zoltán javaslatával, egy ilyen kitétellel kössenek szerződést,
tehát akkor, ha megvalósul a Limes-Altinum Projekt.

Tutti Tibor: Csak akkor tudja támogatni, ha ezek a feltételek benne lesznek a szerződésben.

Csomor Tibor: Nagyon sok jel mutat arra, hogy ez a projekt mindenképp meg fog valósulni.

Határozati javaslat: Kölked Község Önkormányzata a „Kölked kül- és belterületi utak
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja ás
felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő G-Plan Epítő Kft-t bízza
meg a kivitelezéssei. Az önkormányzat biztosítja a pályázati támogatáson felül szükséges
önrészt a 2019. évi költségvetési tartaléka terhére, azzal a feltétellel, hogy az az önkormányzat
likviditását nem veszélyezteti. A képviselő-testület kéri a szerződésben rögzíteni, hogy a
kivitelezés az időjárás és talajviszonyok függvényében a munka megkezdése legkorábban
2019. április 1. napja lehet.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

138/2018. ~X. 3.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
„Kölked kül- és belterületi utak felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot tevő G-Plan Epítő Kft-t bízza meg a
kivitelezéssel. Az önkormányzat biztosítja a pályázati
támogatáson felül szükséges önrészt a 2019. évi költségvetési
tartaléka terhére, azzal a feltétellel, hogy az az önkormányzat
likviditását nem veszélyezteti. A képviselő-testület kéri a
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szerződésben rögzíteni, hogy a kivitelezés az időjárás és
talajviszonyok függvényében a munka megkezdése
legkorábban 2019. április 1. napja lehet.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 31.

Csomor Tibor polgármester ezután javasolja, hogy a belterületi utak felújítását halasszák el
jövőre, mert addig talán tisztázódnak a csapadékvíz-elvezető rendszer műszaki paraméterei.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

139/2018. (X. 3.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
belterületi utak felújítását 2019. évre halasztja, mivel
addigra tisztázódnak a csapadékviz-elvezető rendszer
műszaki paraméterei.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző elmondja, hogy az ASP ingatlan (IVK), és ingatlan
és tárgyi eszköz (KATI) nyilvántartó rendszerek működtetése, naprakészen tartása kötelező
önkormányzati feladat. Ha ezek a nyilvántartások nincsenek rendben és nem naprakészek,
akkor az önkormányzat zárszámadása sem megalapozott. Mindkét rendszer teljesen önállóan
működő modulja az ASP-nek. Az előzetes ígéretek ellenére nincs átjárhatóság a könyvelő
program és ezen modulok között.
Az IVK rendszerben kerülnek nyilvántartásra az ingatlanok mennyiségi, fizikai tulajdonságaik
és bruttó értékük alapján. Ebből a rendszerből kerülnek képzésre a kötelező Ingatlanvagyon
statisztikai adatszolgáltatások.
A KATI rendszerben kerülnek nyilvántartásra az ingatlanok, vagyoni értékű jogok és a tárgyi
eszközök mennyiségi, bruttó érték, értékcsökkenés és nettó értékben. Ebben a rendszerben kell
elvégezni a negyedéves értékcsökkenések elszámolását is.
Mivel átj árhatóság nincs a programok között, ezért minkét önálló modulban tételesen kell
rögzíteni minden olyan változást, mely a költségvetési év során az ingatlanok és tárgyi
eszközöket érint. Mindkét adatbázisban történt változást szinkronizálni szükséges tételenként a
modulok között, mindezt úgy, hogy a könyvelő rendszerben szereplő pénzügyi adatokkal is
megegyezzenek, mivel az éves költségvetési beszámolóval kötelező az egyezőség.
Mindkét modul használata — hasonlóan a könyvelő (KASZPER) modulhoz — rendkívül
bonyolult, abszolút nem felhasználóbarát. Az IVK oktatás mindössze másfél óra volt, és az
oktató felület sem működött még anno. A KATI oktatás is csupán néhány órás volt, és ez a
modul sem volt használható még teljesen.
Ezen rendszerekbe kerülnek migrálásra a régi KATAWIN nyilvántartó rendszerből az adatok,
melyekben az előzetes felmérések szerint rengeteg hiba van, és ezen rendszerekben szükséges
a folyamatos nyilvántartások vezetése, szinkronizálása.
Idő-és kapacitáshiányból adódóan Országos tapasztalat szerint a nagyobb hivatalok létszámot
bővítenek, a kisebb hivatalok pedig külsős cégekkel próbálják ezen feladatokat megoldani. O
is ez utóbbi megoldástjavasolja. Javasolja, hogy a bízzák meg a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit
Kű~-t a fenti feladattal.
Csomor Tibor polgármester javasolja a fenti tárgyú vállalkozási szerződések megkötését.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri, hogy hatalmazzák fel a szerződések aláírására.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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140/2018. (X. 3.) számú határozat:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön vállalkozási
szerződést a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel az
adatmigráció és kapcsolódó feladatainak támogatása az
önkormányzati ASP-rendszer Országos kiterjesztéséhez
megnevezésű feladatra, valamint a kataszteri állományok
jogszabály szerinti egyszeri javítására, hiánypótlására,
továbbá a kataszter folyamatos karbantartás
szaktanácsadására 2018. január 1-jei nyitó állapottól.

Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 5.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Csomor Tibor
polgármester

K. m. f.

Késics János
jkv. hitelesítő

dr. Kovács Anikó

Muská~~n
jkv. hitelesítő
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KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő — testülete 2018. október 3-án (szerdán) 16~° órai kezdettel tartja
rendkívüli ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal nagyterme.

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor
polgármesternél a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!

A zárt ülés napirendje:

1.) 04. brsz-ú Út aszfaltozására érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

2.) Tárgyi eszköz és vagyonkataszter adatállományának migrációjára és karbantartására kötendő
vállaLkozási szerződés
Előadó: Csomor Tibor polgármester

Kölked, 2018. október 1.

Csomor Tibor s. k.
polgármester
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JELENLÉTI ÍV

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. október 3-i

ülésére

NÉV:

Csomor Tibor polgármester

Muskát Zoltán alpolgármester __________

Gerber Csaba képviselő __________

Hegedűs Sándor képviselő ____________________________________

Késics János képviselő _________________________________________

Martényi János képviselő ____________________________________

Tutti Tibor képviselő ___________________________________

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző ________________________

Sch~tffer József’ POB tag ____________________________________

Füredi Zoltán P1DB tag

Aláírás:

.•~ .:~ •••~.‘

j’ú~,-i ~



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Kölked Község Önkormányzata (Magyarország, 7717 Kölked II. Lajos Utca 12. )‘ mint
Ajánlatkérő által megindított „Kölked kül- és belterületi utak felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. ~ Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatok bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.09.26 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 32804813 HUF

A rész neve és száma: Belterületi útfejlesztés Kölkeden 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogyjelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 23622046 HUF

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A bontáson a Kbt. 68. ~ (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: G-Plan Építő Kft.
Székhelye: 7754 Bóly Ipari Park III Utca 12

Rész neve: Belterületi útfejlesztés Kölkeden (2)

1. részszempont:
Nettó vállalkozói 23 610 330
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek 2
alkalmazása (fő) I
min.O-maximum 2
fől:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótállás felett 13
vállalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Rész neve: Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása (1)



1. részszempont:
Nettó vállalkozói 44 859 595
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek 2
alkalmazása (fő) /
min.O-maximum 2
fől:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótállás felett 13
váHalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Rész neve: Belterületi útfejlesztés Kölkeden (2)

1. részszeinpont:
Nettó vállalkozói 26 794 600
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek 0
alkalmazása (fő) I
min.O-maximuin 2
fől:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótáilás felett
vállalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Rész neve: Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása (1)

1. részszempont:
Nettó vállalkozói 51 246 752
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek
alkalmazása (fő) /
min.O-maximum 2
fő/:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótállás felett
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vállalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Ajánlattevő neve: Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kit
Székhelye: 7630 Pécs Edison Utca 3/A

Rész neve: Belterületi útfejlesztés Kölkeden (2)

1. részszempont:
Nettó váflalkozói 28 242 800
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek 1
alkalmazása (fő) /
min.O-maximum 2
fől:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótállás felett 12
vállalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Rész neve: Kölked külterület 04. hrsz-ú földút aszfaltozása (1)

1. részszempont:
Nettó vállalkozói 50 111 644
díj (Ft):

2. részszempont:
Hátrányos helyzetű
személyek 1
alkalmazása (fő) /
min.O—maximum 2
fő/:

3. részszempont: A
kötelező 24 hónap
jótállás felett 12
vállalt jótállás
időtartama (min. O
hó-max. 36 hó):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. ~ (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



ELJÁRÁS AZONOSITÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. ~ Nyílt eljárás - EKR000596332018
E50 - Bírálati szakasz

Aj ánlatkéFő Kölked Község Önkormányzata
nevet

Közheszerzés Kölked kül- és belterületi utak felújítása
tárgya:

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet Érdeklődő szervezet
Kapcsolattartó Felhívás Besorolásneve székhelye

G-Plan Építő ~ Magyarország, 7754 Bóly Tel.: +36 309721500 Meghívott gazdasági
Ipari Park III Utca 12 Email: info@gepito.hu szereplő

‘Soltút” Útépítő,
Fenntartó ás Magyarország, 6320 Solt Tel.: ±36 304053991 Meghívott gazdasági

Kereskedelmi Korlátolt Kecskeméti Út 34 Email: vasaji.laszlo@soltut.hu szereplő
Felelősségű Társaság

Wolfbau Team Építőipari Tel.: ±36 309935400
és Kereskedelmi Korlátolt Magyarország, 7630 Pécs Meghívott gazdaságiEmail: titkarsag@Kisbalokány Dűlő 5. szereplőFelelősségű Társaság wolfbauteam.hu

Magyarország, 7700 Tel.: +36 202116609 Meghívott gazdaságiSH-BAU Mérnöki Kit
Mohács Pécsi Út 74 Email: shbau@shbau.hu szereplő

STRABAG Építő Korlátolt Magyarország, 1117 Tel.: +36 303163476 Meghívott gazdaságiBudapest Gábor Dénes ( Email: O42_EKR@strabag.com szereplőFelelősségű Társaság
Infopark D épület) Utca 2.

Tel.: +36 309791793
Meghívott gazdaságiSztráda92 Építőipari és Magyarország, 7630 Pécs Email: juhasz.miklos@

Szolgáltató Kft. Edison Utca 3/A szereplősztrada92 .hu

(1 of 1)
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Bolbach János e.v.

7187 Bonyhád, Majos VII. u. 33; T/F: 74/550-010; Mob: 06-209/333-965,
e-mail: bolbach.janos(~i~mail . corn www.e-szoftverfej leszto.hu

NAGYNYÁRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tárgy: kataszter nyilvántartás felülvizsgálat, karbantartás szaktanácsadás ajánlat

Tisztelt Zimmermann-né Dr. Kovács Anikó jegyző Asszony!

Kérésére, a meglévő kataszter nyilvántartás vizsgálata során az alábbi főbb hiányosságok
javítására megoldási javaslatimat a következő pontokba foglalom össze. A hiányosságok
egyformán jellemzőek kisebb eltérésekkel mind a hét településre.

ASP-IVK ingatlanvagyon hiányosságok:

1. IVK hibajelzéseit, műszaki adatokat az épületeknél, utak-járdáknál, közműveknél javítani
szükséges a 2018 évi ingatlanvagyon statisztika elkészítéséig. Jelenlegi állapotban a
program nem engedné meg lefuttatni.

2. A Földhivatali adatok ellenőrzését és pontosítását aktuális földkönyvi lista alapján
karbantartás során cl kell végezni. 176/2009.XII.28. FVM rendelet. 200-Ft/hrsz
ingatlanonként.

3. Helytelen forgalomképességi besorolásokat találtunk közműveknél és intézményeknél.
Az Új Nemzeti Vagyontörvénynek megfelelő átsorolásokat el kell végezni.

4. Az előző években megtörtént közművagyon értékelés műszaki adatit át kell vezetni a
kataszterbe.

5. Becsült értékek sok betétlapnál alacsonyabbak a bruttó értékeknél. Ahol szükséges az
értékbecslést el kell végezni. A hiányzó állagmutatókat is pótolni kell.

ASP-KATI gazdálkodás hiányosságok:

1. Az Eszközkartonokat aktualizálni kell a jelenlegi főkönyvi adatokkal, 2017 záró
beszámolóval összhangban. A hiányzó értékcsökkenéseket kartonokról, kézi
kimutatásokból rögzíteni kell az ASP migrációs táblákba. Cél az ASP-be töltött 2018 évi
nyitó értékek és 2017 záró adatok főkönyvi egyezőségének megvalósítása.

2. A helytelen forgalomképességi besorolásokat megfelelő főkönyvi szám kódolássat el kell
végezni.

3. Közművek nincsenek átadva üzemeltetésre. Az analitikában nem találtam átadott
főkönyvi számon közmű építményeket. Megfelelő főkönyvi szám kódolásokat el kell
végezni.

4. Ahol van általános iskola nincs átadva vagyonkezelésbe a KLIKK részére. 2017 január
01 -től kötelező átadni főkönyvi szám átsorolással.

Az ASP IVK és KATI modulban felsorolt eltérések, hiányosságok javításával és
pótlásával, a valós adattartalmú vagyongazdálkodást és a jogszabályoknak megfelelő
ingatlanvagyon katasztert és ingatlan statisztikát meg kell teremteni.
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Aánlat:

A naprakész és valós nyilvántartás biztosításához az alábbi ajánlatot adom Nagynyárád,
Sátorhely, Bezedek, Ivándárda, Lippó, Sárok. Kölked Önkormányzata ingatlan
vagyonának szakmai felülvizsgálatára. Az ingatlanvagyon kataszter nyilvántartás
folyamatos karbantartás, éves statisztikák elkészítésének szaktanácsadására a
vonatkozó jogszabályok szerint.

2. Munkadíj a kataszteri állományok jogszabályok szerinti egyszeri javítására,
hiánypótlására vonatkozó technikai műveletek folyamatos elvégzésért.

50.000-Ft±Áfa I Önkormányzat

3. Kataszter folyamatos karbantartás szaktanácsadásának havi díja helyrajzi számok
szerint negyedéves számlázással 2018.01.01 nyitó állapottól:

Település: Ár: [Ft ± ÁFA/ne~yedév 1
Nagynyárád: 25.000-
Sátorhely: 20.000,-
Bezedek 20.000.-
Ivándárda: 20.000,-
Lippó: 20.000,-
Sárok: 20.000,-
Kölked: 25.000,-

A 2. és 3. pont feladatának ellátásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
földhivatali földkönyv, térképek, általam küldött változási adatlap és betétlapok
kitöltése. + Ekata programra való áttérés Kölkedhez hasonlóan. Ok már használják.
Partnerségi kedvezményes díjat biztosítunk. Sokáig még szükség lesz a régi program
biztonságosan hozzáférhető adataira.

Eredmény: Pontos, naprakész Ingatlanvagyon kataszteri és számviteli nyilvántartás.

Referenciáink: Több mint 200 Tolna-Baranya-Somogy-Fejér megyei település ingatlan
vagyon kataszterének felfektetése, karbantartása, műszaki, főldhivatali és pénzügyi egyezőség
megteremtése.

A feladat elvégzésének feltételeit megbízási szerződésben kell rögzíteni.

Ajánlatom a fenti árakkal és határidővel 2018. október 31-ig érvényes.

2018 szeptember 25.

Tisztelettel:
Bolbach János
Onkormányzati ingatlanvagyon
szaktanácsadó
E-mail: bolbach.ianos(~gmail.com
Mobil: +36 20/9-333-965
Web: www.eszoft.hu
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