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Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. február 17-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Döntés „Szentlőrinc Város közigazgatási 
területén a közvilágítási aktív elemek 
rekonstrukciója LED technológiájú 
lámpatestekkel 72 hónap futamidejű 
lízing szerződés keretében” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás 
visszavonását és a javasolt 
módosításokkal történő változatlan 
műszaki tartalom melletti újbóli 
kiírásáról. 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Dr. Tóth Sándor jegyző Bolvári Renáta 

osztályvezető 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített  
névszerinti szavazás szükséges 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 
egyéb) 

Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 
ülésen lehet tárgyalni 

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Javasoljuk a „Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukciója 
LED technológiájú lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés keretében” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás visszavonását és a javasolt módosításokkal történő változatlan műszaki 
tartalom melletti újbóli kiírását. 
 
Előzmények: 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 19-én a 367/2019. 
(XII.19.) KT. Határozatával döntött Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív 
elemek rekonstrukciója LED technológiájú lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés 
keretében közbeszerzési eljárásának megindításáról.  
 
A korszerűsítéssel kitűzött cél, hogy a település közvilágítása megújulva, a világítási feladathoz 
alkalmazkodva, modern és energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal üzemeljen 



 
költséghatékonyabb üzemeltetés mellett. A nagyfényerejű LED-ekkel egy teljesen új technológia 
jelent meg a világítástechnikában, mely töretlenül fejlődik. A körültekintően megtervezett és 
üzemeltetett LED rendszerekkel jelentős energia megtakarítás érhető el. Ellentétben más 
fényforrásokkal, a LED-ek általában nem „égnek ki”, ha körültekintően tervezték és üzemeltetik. 
A jól tervezett LED lámpatestek egyenletesebb világításra képesek anélkül, hogy a környezetbe túl 
sok szórt fényt sugároznának. A LED- alapú közvilágítás a legtakarékosabb megoldás jelenleg, 
azonban fokozott figyelmet kell arra is fordítani, hogy a korszerűsített rendszer által adott fény 
hasonló megvilágítást, hasonló fényhatást nyújtson, mint a jelenlegi. Ismert, hogy a LED 
korszerűsítés esetén nemcsak a megvilágítás változhat, hanem a lámpatestek üzembiztonsága, 
valamint energia hatékonysága fokozatokkal javul.   
 
Részletes indoklás 
 
Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukcióját LED 
technológiájú lámpatestekkel, 72 hónap futamidejű pénzügyi lízing szerződés keretében a 
Tervpro Kft. által tervezett műszaki tartalommal kívánta megvalósítani a Város.  
 
A lízing egy olyan elsődlegesen eszközfedezetes finanszírozási forma, mely során - a finanszírozás 
teljes futamideje alatt - a Lízingbe Adó a finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés vagy 
ingatlan) tulajdonosa. A Lízingbe Adó kizárólag abból a célból szerzi meg a lízingtárgy 
tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében használatba (lízingbe) adja azt Lízingbe Vevő 
számára. 
 
Optimális esetben 

 a lízingtárgy megfelelő fedezetet jelent a Lízingbe Adó számára (tulajdonosi pozíciójának 
köszönhetően) a lízing teljes futamideje alatt, 

 míg Lízingbe Vevő számára kitermeli a saját költségét, azaz a (lízingtárgy használata 
fejében) a Lízingbe Adónak fizetendő lízingdíjakat. 

 
A beruházást célszerű lízingben finanszírozni, ha annak van megfelelő fedezeti értéke. 
 
A lízing előnyei 

 Addicionális beruházás finanszírozás egyszeri, nagy összegű tőkelekötés nélkül. 
 Eszközfedezetes jellege révén kevesebb egyéb biztosítéki elemet igényel. 

 
A lízing fajtái  

 Pénzügyi lízing (Nyíltvégű és zártvégű) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen belüli tétel. 
 Operatív lízing (tartós bérlet) - a Lízingbe Vevő számára mérlegen kívüli tétel. 

 
A közbeszerzési eljárás tervezése során az önkormányzat pénzügyi lízinget írt elő elsősorban a 
közvilágítási berendezések tulajdonjogának futamidő utáni biztosítása érdekében (zárt pénzügyi 
lízing). A probléma, hogy a Lízingbe Vevő számára mérlegen belüli tételé válik, a lízing tárgy, 
vagyis adósságkeleteztető ügyletnek minősül. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése d) pontja alapján az adósságot 
keletkeztető ügylet az Szt. szerint pénzügyi lízing, lízingbevevői félként történő megkötése a lízing 



 
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A Stabilitási tv. 10. 
§ (3) bekezdése cc) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzatnak 
- ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál 
nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a (…) egyéb önkormányzat 
esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot. A 
közbeszerzési eljárás tervezésénél nem terveztünk adósságkeleteztető ügyletet, figyelemmel a 
TOP pályázatokban lévő 30%-os többlet forrás igény lehetőségére és a pályázati tartalékra, 
azonban az építőipari árak további közel 20%-os emelkedése miatt, valamint a Szentlőrinci 
Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése, tervezői költségbecslése alapján 
kénytelenek vagyunk a költségvetési rendeletben erre tenni javaslatot, így azonban a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében a pénzügyi lízing mint adóságkeleteztető ügyletként nem 
javasolt. A fentiek alapján a fejlesztés operatív lízing formájában valósítható meg a jelenlegi 
ismereteink és a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, mert az nem minősül 
adóságkeleteztető ügyletnek.  
 
Operatív lízing (tartós bérlet) jellemző tulajdonságai: 

 A lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbe Adó, Lízingbe Vevő kizárólag a lízingtárgy 
használatára jogosult a lízing futamidő alatt, lízingdíj fizetés ellenében. 

 A lízingtárgyat a Lízingbe Adó tartja nyilván a könyveiben és számolja el az amortizációt. 
 A vételár ÁFA tartalmát a Lízingbe Adó igényli vissza. 
 A Lízingbe Vevő a nettó bérleti díjat a mindenkori számviteli törvények szerint 

számolhatja el költségként. 
 A havi lízingdíjakat ÁFA terheli. 
 Lejáratkor a Lízingbe Vevő a lízingtárgyat Lízingbe Adó birtokába adja, a lízingtárgy 

Lízingbe Vevő tulajdonába a futamidő végén sem kerülhet. 
 A lízingdíjak kalkulációja a lízingtárgy futamidő végi, reális piaci értéket tükröző 

maradványérték figyelembevételével készül, amely nem lehet nulla. Lízingbe Adónak 
nyitott pozíciója (maradványérték kockázata) csökkentése érdekében (vissza)vásárlási 
megállapodás megkötésére van szüksége jellemzően az Eladóval (vagy bármely más 
független 3. féllel). 

Pénzügyi és operatív lízing összehasonlítása 

Szempontok Pénzügyi lízing Operatív lízing/Tartós bérlet 

A Lízingbe Adó 
szándéka szerint 

A Lízingbe Adó célja a rendelkezésre 
álló pénzeszköz kihelyezése; 

A lízingszolgáltatás a pénzügyi 
kihelyezéshez kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatás; 

A tervezett jövedelem nagy részét a 
kamatjövedelem képezi. 

Komplex szolgáltatás, sőt még 
bizonyos üzemeltetési kockázatot is 
elvállal; 

A jövedelem a lízingszolgáltatás 
díja, tehát nem elsődlegesen a 
kamatjövedelem. 

A Lízingbe Vevő 
nézőpontjából 

A Lízingbe Vevő számára 
forrásszerzést jelent, az új eszköz 

Elsődlegesen használatra tart 
igényt; 



 
Szempontok Pénzügyi lízing Operatív lízing/Tartós bérlet 

beszerzését tervezi késleltetett 
fizetéssel; 

Tulajdonjog megszerzése az elsődleges 
cél. 

A tulajdonjog megszerzése nem 
elsődleges szempont. 

Résztvevők száma 
szerint 

Három fél: a Lízingbe Adó, a Lízingbe 
Vevő, és az eladó; 

Két vagy három fél: a Lízingbe 
Vevő és a Lízingbe Adó 
mindenképpen, plusz az eladó is, ha 
nem azonos a Lízingbe Adóval; 

Futamidő lejárta előtti 
megszüntethetőség 

A lízingszerződés a Lízingbe Vevő 
által, a hitelügyletekhez hasonlóan - 
csak akkor mondható fel, ha a teljes 
lízingtartozás kiegyenlítésre került; 

A lízingügylet - a határozott idejű 
bérleti szerződésekhez hasonlóan - 
rendes felmondással nem 
szüntethető meg. 

Értékcsökkenés 

A Lízingbe Vevő amortizálja 
könyveiben a saját számviteli 
politikájában előírt amortizációs 
kulcsok alapján. 

A Lízingbe Adó könyveiben 
szerepel és ő amortizálja 

Biztosítás, szerviz 
karbantartás költségei  Lízingbe Vevőt terhelik. Lízingbe Adót terhelik, de a 

lízingdíjakba beépítésre kerül. 
 
 
A közbeszerzési szakértővel, Dr. Turi Ákossal, történt egyeztetés alapján:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 53. § (1) Az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő 
lejártáig vonhatja vissza. (2) Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az (1) 
bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg 
tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem 
hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell 
tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket. (3) Az előzetes 
tájékoztató közzététele nem jelent kötelezettséget a közbeszerzési eljárás lefolytatására abban az 
esetben sem, ha a tájékoztató közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányult. Ez utóbbi esetben az 
eljárás megindításának elmaradásáról az ajánlatkérő köteles hirdetményt feladni, valamint 
értesíteni azon gazdasági szereplőket, amelyek szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérőnél 
benyújtották. (4) Az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles 
az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet 
befejezni, a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő 
lejártáig visszavonhatja, ha bizonyítani tudja, hogy az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét 
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást 
eredménytelenné kell nyilvánítania. (5) A (4) bekezdéstől eltérően az ajánlatkérő az eljárást akkor 
is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági 
szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). (6) Feltételes közbeszerzés 



 
indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, 
támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - 
függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az 
ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja. (7) Az eljárás egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánítására a 75. §, az eljárás 
eredményének megküldését követően a szerződéskötési kötelezettségre a 131. § (9) bekezdése 
alkalmazandó. (8) A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig visszavonhatja részvételi 
jelentkezését. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. (9) Az 
ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
A közbeszerzési szakértő továbbá javasolja, hogy amennyiben a képviselő-testület az eljárás 
visszavonása és az operatív lízing mellett dönt, akkor a közbeszerzési eljárást tárgyalásos eljárás 
formájában valósítsa meg, figyelemmel a tulajdonszerzés kérdéseire. 
 
A Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési 
eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a 
szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. §-al 
összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás 
második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre 
felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.  
 
Javaslattétel: 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett okok miatt 
rendelkezzen a Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek 
rekonstrukciója LED technológiájú lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés 
keretében megnevezésű közbeszerzési eljárás visszavonásáról, illetve döntsön az eljárás 
megindításáról változatlan műszaki tartalommal a Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján a tárgyalásos 
eljárási formában, operatív lízing kiírásáról. 
 
Szentlőrinc, 2020. február 14. 
          Koltai Péter 
         polgármester sk. 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2020.( II. 17.) KT. H a t á r o z a t a 
 

a településen levő közvilágítási hálózat energiatakarékos rekonstrukciója 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentlőrinc Város 
közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukciója LED technológiájú 
lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés keretében megnevezésű az eljárást 
megindító felhívását visszavonja és az alábbi határozatot hozza: 

 



 
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 85. §-a szerinti tárgyalásos eljárást indít a Szentlőrinc 
Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukciója LED technológiájú 
lámpatestekkel 72 hónap futamidejű operatív lízing szerződés keretében tárgyban. 
 

3. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás műszaki tartalmát a 
367/2019. (XII.19.) KT. Határozata alapján hagyja jóvá, változatlan formában. 

 
4. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás fedezetét a 

költségvetésének közvilágítási fejezetében, jelöli meg. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Szentlőrinc Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kbt. 85. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges 
feladatok elvégzésére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: A kivonat megküldésére, 2020. február 18., visszavonásra jogszabály szerint, a 

kiírásra 2020. március 16., a befejezésre a jogszabályok szerint. 
Kapja: dr. Túri Ákos ügyvéd, közbeszerzési szakértő 



 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. február 17-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 
azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély 
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projekthez kapcsolódó 
Rendezvényszervezői szerződés 
módosítása  
 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Szilágyi Éva szakmai vezető 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 

ülésen lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: bizottságok nem tárgyalták 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon 
fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben egyik kötelezően megvalósítandó 
tevékenység 6 db. értékmegőrző ifjúsági rendezvény szervezése és lebonyolítása. 
Ehhez igénybe kellett venni közbeszerzési eljárással kiválasztott 
rendezvényszervezőt. A rendezvényszervező szerződésének módosítása szükséges, 
valamint ebből következő költségtöbblet elfogadása. 
 
Előzmények: 
 
2018 évben volt az első ilyen rendezvény, mely Paraszti Játékok címet viseli. Ezt a 
rendezvényt a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely szervezte és bonyolította le. E rendezvény 
minden év augusztusában megrendezésre kerül, így 2019-ben is megvalósult. 
A további 4 db rendezvény megvalósításához szükséges volt rendezvényszervező 
bevonása a pályázati költségelszámolhatóság érdekében. A rendezvényszervező cég 
közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A nyertes ajánlattevő: Schmalzné 
Klézli Csilla egyéni vállalkozó, ő adta a legalacsonyabb vállalási árat. Az ajánlattevő 
kisadózó és ÁFA vonatkozásában alanyi mentes státuszban volt az ajánlattételkor és a 



 
szerződés megkötésekor. (2019.10.01) A megvalósítási időszakban ÁFA státusza 
megváltozott, mivel 2019 év során átlépte az ÁFA alanyi mentes bevételi korlátot, erről 
2020 januárjában értesítette az önkormányzatot és kérte a szerződése módosítását. A 
projekt menedzsmentje írásban egyeztetett e tárgyban a közbeszerzési szakértővel, Dr. 
Turi Ákossal, aki megadta válaszát, mely az alábbi: 
 
„Szerződésmódosítás szükséges a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján, annak alátámasztásához 
kell a nyertes ajánlattevő áfa körbe kerülésére vonatkozóan dokumentum, igazolás, ezt 
követően szerződésmódosítással rendezhető a helyzet. 
Figyelemmel arra, hogy az egyösszegű nettó ajánlati ár képezte az értékelés alapját, így e 
körben az adózás változása támadhatóságot nem eredményez. 
A dokumentumok megküldése esetén a szerződésmódosítást előkészítjük azzal, hogy annak 
aláírásáról a teljesítési határidő lejártát és a számla befogadását megelőzően kell 
gondoskodni.” 
 
A Vállalkozó ÁFA státusz megváltozása miatt a szerződéses vállalási árra fel kell számítani 
27% ÁFÁ-t, mely 1.348.650,- Ft többletköltséget jelent Szentlőrinc Város 
Önkormányzatának. Ezt részletezi az alábbi táblázat: 
 

 
 
A keletkezett többletköltség finanszírozására a projekt menedzsere áttekintette a 
pályázat költségvetését és megállapította, hogy a projekt 6. számú szakmai tevékenység 
költségsorán keletkezett megtakarítás fedezheti a felmerült költségtöbbletet. 
A megtakarítás e célra történő felhasználásához az Irányító Hatóság részére változás 
bejelentés keretében átcsoportosítási kérelmet szükséges benyújtani, melyhez csatolni 
kell a vonatkozó szerződés módosítását. 
 
Javaslattétel: 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett 
szerződésmódosítást hagyja jóvá és döntsön a benyújtásra kerülő átcsoportosítási 
kérelem esetleges elutasítása miatti 1 348 650,- Ft többletköltség vállalásáról. 
 
Szentlőrinc, 2020. február 13. 
 
 
 
          Koltai Péter 
         polgármester

Eredeti ajánlati ár 
Ft

 áfa alanyimentes Nettó áfa bruttó
Tökjó nap 250 000                          250 000      67 500        317 500         
I. Lőrincfest 4 245 000                       4 245 000   1 146 150   5 391 150      
Természet és környezetvédelmi nap 250 000                          250 000      67 500        317 500         
Motivációs és önkéntességi Nap 250 000                          250 000      67 500        317 500         

Összesen: 4 995 000                       4 995 000   1 348 650   6 343 650      1 348 650                   

ÁFAkörbe lépés utáni ár 
FtNyertes közbeszerzési ajánlat 

tartalma: SZIM rendezvények

Áfakörös belépés 
miatt többletköltség

 Ft.



 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2020.( II. 17.) KT. H a t á r o z a t a 
 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon 
fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó 

Rendezvényszervezői szerződés módosításáról  
 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és Schmalzné Klézli Csilla egyéni vállalkozó szerződésmódosítását az 
előterjesztés szerint jóváhagyja, valamint dönt az esetlegesen felmerülő 
többletköltség vállalásáról az alábbiak szerint: 
- a felmerülő költségtöbbletet Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi 

pályázati tartalékából fedezi. 
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 



nettó áfa bruttó
hangtechnika 1 180 000                      318 600       1 498 600                    
Alex 1 650 000                      445 500       2 095 500                    
catering Alex 300 000                          81 000         381 000                       
stan up 215 000                          58 050         273 050                       
catering stand up 20 000                            5 400           25 400                         
egészséges életmód 60 000                            -                 60 000                         
stílustanácsadás avon -                                   -                 -                                 
séf előadás 120 000                          32 400         152 400                       
drog előadás szemelyácz kolléga 150 000                          40 500         190 500                       
biztonsági szolgálat 100 000                          27 000         127 000                       
takarítás 100 000                          27 000         127 000                       
artisjus 40 000                            10 800         50 800                         
szrvezői munkadíj 284 000                          76 680         360 000                       

4 219 000                      1 139 130    5 341 250                    
4 245 000                    
5 391 150                    

49 900 -                        

1 096 250                    



1 146 150                                



Eredeti ajánlati ár 
Ft

 áfa alanyimentes Nettó áfa
Tökjó nap 250 000                             250 000       67 500         
I. Lőrincfest 4 245 000                          4 245 000   1 146 150   
Természet és környezetvédelmi nap 250 000                             250 000       67 500         
Motivációs és önkéntességi Nap 250 000                             250 000       67 500         

Összesen: 4 995 000                          4 995 000   1 348 650   

ÁFAkörbe lépés ut   
FtNyertes közbeszerzési ajánlat 

tartalma: SZIM rendezvények



bruttó
317 500          

5 391 150       
317 500          
317 500          

6 343 650       1 348 650                      

  táni ár Áfakörös belépés 
miatt többletköltség

 Ft.
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