








 

Edelény Város Önkormányzata 

3780 Edelény, István király útja 65. 

Molnár Oszkár Polgármester Úr részére 

 

Tárgy: Borsodi Általános Iskola – főépület energetikai felújítása tárgyban megkötött 

vállalkozási szerződés  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Alulírott Gergely Attila, mint a Mónusz Kft. ügyvezetője tárgyi vállalkozási szerződés kapcsán 

az alábbiakkal keresem meg Polgármester Urat! 

Ahogyan az Ön előtt is ismeretes a Mónusz Kft. vállalkozási szerződést kötött 2022.07.08. 

napján Edelény Város Önkormányzatával a Borsodi Általános Iskola – főépület energetikai 

felújítása tárgyban. A szerződésben meghatározott kivitelezői díj: 98.804.142,- Ft + Áfa 

összegben került meghatározásra. Tárgyi munkában megkötött szerződés 8.16. pontja hatályba 

léptető rendelkezéseket tartalmazott, mely rendelkezések értelmében a felek között létrejött 

szerződés a mai napig nem lépett hatályba.  

 

Tájékoztatom, hogy tárgyi kivitelezési munkát az építőanyagárak megemelkedése, valamint az 

alábbi táblázatban ismertetett okokból kifolyólag a szerződésben rögzített áron csak 

veszteséggel lehetne megvalósítani. Tájékoztatom, hogy a Mónusz Kft. ajánlatát tárgyi 

eljárásban 2021. 03. hóban tette meg, amikor kellő gondosság tanúsítása mellett sem láthatta 

előre a bekövetkező áremelkedést, a pandémia által okozott ellátási nehézségeket, valamint az 

orosz-ukrán háború által okozott következményeket.  

 

 2021. év vége  2022. I. negyedév 

Építőipari 

alapanyagárak 

Az építőipari alapanyagárak robbanása köztudott, mint ahogy az 

is, hogy nagyon sok alapanyag esetén a kereskedők napi árat 

alkalmaznak. 

Az általános áremelkedésre tekintettel – az ÉVOSZ 

megkeresésére – a Közbeszerzési Hatóság is foglalkozott az 

árdrágulás témájával, erre tekintettel adták ki T-03107/02/2021/ 

számú állásfoglalásukat. 

December végén több gyártó jelezte, hogy 2022-ben több lépcsős 

áremelés várható, és további alapanyag-hiányokra lehet 

számítani. 

Kresák Réka
Írógép
1. melléklet az előterjesztéshez



 

2022. januári ÉVOSZ elemzés szerint, az energiaárak megugrása 

miatt már március végére újabb 10-15 százalékkal nő az 

építőanyagok ára. Ez is túlmutat a korábbi inflációs mértéken. 

A kivitelezés ideje 2023-at is érinteni fogja, így még további 

árdrágulásra is számítani kell most már, mert a feltételes 

szerződés hatálybalépésének időpontja sem ismert jelenleg. 

Minimálbér  167.400.- Ft /  200.000.- Ft / hó 

Bérminimum  219.000.- Ft / hó  260.000.- Ft / hó 

Minimális építőipari 

rezsióradíj 

4.530.- Ft / óra 

(56/2021. (XI. 19.) ITM 

rendelet 

szerint) 

5.070.- Ft / óra 

(ÉVOSZ számításai szerint 

https://evosz.hu/sajto/sajtokozlem 

enyek/692) 

Jegybanki alapkamat 2021.07. hóban 

1,2% 

2022.03.21. 

4,4% 

Az alapkamat emelkedése 

minden 

kamatmértéket értelemszerűen 

megemel, ami a finanszírozási 

lehetőségek drágulását 

eredményezi. 

Infláció 6,5% 

(MNB 2021. október havi 

elemzés) 

Az MNB előrejelzései alapján 

az infláció 8 százalék felett 

marad az első félévben, 

kedvezőtlenebb esetben 10 

százalék fölé is emelkedhet. 

Üzemanyag Kormány által 2021. november 15. napján bevezetett árstop 

jelenleg 480.- Ft-on hagyta az üzemanyagok literenkénti árát, de 

tudvalevő, hogy ez az ár tarthatatlan és a választások után az 

ársapka vélhetően törlésre is kerül, utat engedve a piaci 

árszabásnak. 

Hatósági ár nélkül az alábbi átlagárak lennének a hazai kutakon: 

95-ös benzin: 520 Ft/liter 

Gázolaj: 535 Ft/liter 

(Forrás: https://www.portfolio.hu/uzlet/20220218/most-jott-el-

adurva- 

pillanat-a-benzinkutak-szamara-527451) 

Az üzemanyag árának emelkedése minden áru és szolgáltatás 

díját azonnal emeli. 

Politikai kockázat 

 

2022. február 24. napján Oroszország megtámadta 

Ukrajnát, már aznap a Forint 10.- Ft-ot gyengült az EURO-hoz 

képest. Az energiaárak további elszabadulása várható, infláció 

folyamatos emelkedése, építőipari alapanyag árak emelkedése, 

valamint ellátási hiány várható. 

 

 



 

Tájékoztatom, hogy a Mónusz Kft. a fent ismertetett okokból kifolyólag kezdeményezi a 

vállalkozási szerződés módosítását és a vállalkozási összeg 40 %-al történő megemelését.  

 

Kérjük, mihamarabbi válaszukat tárgyi módosítási javaslat vonatkozásában. 

 

 

kelt: Jósvafő, 2022.04.21. 

 

 

    Tisztelettel: 

        



 

Edelény Város Önkormányzata 

3780 Edelény, István király útja 65. 

Molnár Oszkár Polgármester Úr részére 

 

Tárgy: ISMÉTELT MEGKERESÉS 

Borsodi Általános Iskola – főépület energetikai felújítása tárgyban megkötött 

vállalkozási szerződés  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Alulírott Gergely Attila, mint a Mónusz Kft. ügyvezetője tárgyi vállalkozási szerződés kapcsán 

ismételten az alábbiakkal keresem meg Polgármester Urat! 

Ahogyan az Ön előtt is ismeretes a Mónusz Kft. vállalkozási szerződést kötött Edelény Város 

Önkormányzatával a Borsodi Általános Iskola – főépület energetikai felújítása tárgyban. A 

szerződésben meghatározott kivitelezői díj: 98.804.142,- Ft + Áfa összegben került 

meghatározásra. Tárgyi munkában megkötött szerződés 8.16. pontja hatályba léptető 

rendelkezéseket tartalmazott, mely rendelkezések értelmében a felek között létrejött szerződés 

a mai napig nem lépett hatályba. Ezzel kapcsolatban 2022.04.21. napján már kerestük az 

Önkormányzatot és a szerződésben rögzített együttműködési kötelezettségnek 

megfelelően tájékoztattuk az Önkormányzatot a vállalkozási összeg 40 %-al történő 

megemeléséről, melyre írásbeli, érdemi választ a mai napig nem kaptunk.  

 

Tájékoztatom, hogy tárgyi kivitelezési munkát az építőanyagárak megemelkedése, valamint a 

szerződésben rögzített áron csak veszteséggel lehetne megvalósítani. Tájékoztatom, hogy a 

Mónusz Kft. ajánlatát tárgyi eljárásban 2021. 03. hóban tette meg, amikor kellő gondosság 

tanúsítása mellett sem láthatta előre a bekövetkező áremelkedést, a pandémia által okozott 

ellátási nehézségeket, valamint az orosz-ukrán háború által okozott következményeket, 

energiaválságot.  

 

Tájékoztatom, hogy a Mónusz Kft. a fent ismertetett okokból kifolyólag kezdeményezi a 

vállalkozási szerződés módosítását és a vállalkozási összeg 60 %-al történő megemelését.  

 

Kérjük, mihamarabbi írásbeli válaszukat tárgyi módosítási javaslat vonatkozásában. 

Kresák Réka
Írógép
2. melléklet az előterjesztéshez

Kresák Réka
Írógép



 

 

 

kelt: Jósvafő, 2022.09.12. 

 

 

    Tisztelettel: 

        




