TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2017. augusztus 17-én
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
a)
b)
c)
d)

jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 202-210.
rendelete: -

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az
EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” című
pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról
2.
Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
3.
Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

Központ

fejlesztések támogatására elnyert

4.
Előterjesztés a járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése érdekében benyújtott
kapacitásbővítési kérelem utólagos jóváhagyásáról
5.
Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés
elfogadásáról
6.
Előterjesztés a Kornisné Központ Alapító okiratának módosításáról (az anyag később kerül
kiküldésre)
7.

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú pályázat megvalósításáról

8.
Előterjesztés a Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről szóló
döntésről
9.
Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti bemutatásáról szóló 25/2017
(II.15.)Kt. számú határozat 2. számú módosítása
10.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita jegyzőkönyv-vezető
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2017. augusztus 17-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Balázsi
Csilla, Balogh Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Szőke
Zoltán képviselők

Távol maradt:

Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József Sándor,
Szabó Krisztián, Ráduly Zsolt képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári
Városi Kincstár igazgató, Kovács Edina köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Aleváné
Siteri Éva Vasvári Hírmondó főszerkesztő
Meghívottként távolt maradt: Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka TIVESZ Kft. ügyvezető
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 7 fő képviselő volt jelen.
Javasolta egyebek napirendi pontban 2 előterjesztés felvételét. Egyebek 1 napirend alatt az
„előterjesztés a Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről szóló
döntésről”, továbbá egyebek 2 napirendi pontként „az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti
bemutatásáról szóló 25/2017 (II.15.) Kt. számú határozat 2. számú módosítását”. Majd kérte,
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése
Tiszavasváriban” című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról
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2.
Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
3.
Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló
elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

fejlesztések

támogatására

4.
Előterjesztés a járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése érdekében benyújtott
kapacitásbővítési kérelem utólagos jóváhagyásáról
5.
Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási
szerződés elfogadásáról
6.
Előterjesztés a Kornisné Központ Alapító okiratának módosításáról (az anyag később
kerül kiküldésre)
7.
Előterjesztés
megvalósításáról

a

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063

azonosítószámú

pályázat

8.
Előterjesztés a Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről
szóló döntésről
9.
Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti bemutatásáról szóló
25/2017 (II.15.)Kt. számú határozat 2. számú módosítása
10.

Egyebek
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Tárgy (1.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” című
pályázathoz
szükséges
ismételt
felhalmozási
támogatás
biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka TIVESZ Kft. ügyvezető
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2017.(VIII.17.) Kt. számú
határozata
(amely a 16/2017.(VIII.17.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az EFOP2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban”
című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) részére pályázat benyújtása
érdekében ismételt felhalmozási célú támogatást nyújt az alábbiak szerint:
1. A felhalmozási célú támogatás összege ÁFA – val együtt bruttó 1.079.500 Ft,
melyből az alábbi beszerzéseket hajthatja végre a Kft.
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:

Bruttó 1.079.500 Ft

2. A támogatás felhasználásának a határideje: 2017. szeptember 30.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat elfogadását követően a
megállapodásban szereplő támogatási összegre az előirányzatot átruházott hatáskörű
döntés keretében biztosítsa a Kft. részére.
4. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő
megállapodás aláírására.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
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Határidő:

Felelős:
A 2. pont esetén:
2017. szeptember 30.

A Kft. ügyvezetője

A 3. pont esetén
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester

A 4. pont esetén:
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester
A Kft. ügyvezetője

Az 5. pont esetén:
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester
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202/2017.(VIII.17.) Kt. számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban:
Támogató), másrészről Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében
Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017.
(VIII.17.) Kt. számú. határozata alapján a Támogatott részére a 2. pontban felsorolt
felhalmozási célú kiadásokra 1.079.500 Ft összegű felhalmozási támogatást biztosít.
2. A támogatás az alábbi célokra használható fel:
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:

bruttó 1.079.500 Ft

3. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó
Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás
esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt.
4. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt
köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés
lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével
kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés
megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján
érvényesíti.
5. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a beszerzésekről szóló számlák eredeti
példányának a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya
részére történő bemutatását követő 3 munkanapon belül történik. A folyósított
összeg a 2. pontban rögzített összeget figyelembe véve a bemutatott számla bruttó
végösszegével megegyező. Az a támogatási összeg, mely a bemutatott számlák
végösszegét meghaladja beszerzésenként, nem kerül folyósításra. A folyósítás
módja: átutalás a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú pénzforgalmi
számlája javára.
6. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. szeptember 30-ig használhatja fel. A
Támogatott a folyósított támogatással legkésőbb 2017. október 31-ig köteles
elszámolni a Támogató felé. Az elszámolás során a Támogatott köteles a Támogató
részére benyújtani a következő dokumentumokat: a beszerzett eszközökről szóló
számlák hitelesített másolati példányát, a pénzügyi teljesítésről szóló banki
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kivonatok hitelesített másolati példányát és az eszközök állományba vételéről szóló
dokumentumokat.
7. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a 2. pontban rögzítettek szerint
felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon
belül visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
8. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási
szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek
minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig
kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére
a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.
9. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható.
10. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott
nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
12. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták
elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
13. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A
felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják,
és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Tiszavasvári, 2017………………….

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka
ügyvezető

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogató

Támogatott
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ
fűtéskorszerűsítésének
kivitelezésével
kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződés, melyet
előző este kaptak kézhez a képviselők, az eredetihez képest kiegészült az alábbiakkal: A
vállalkozó adataival, az 1.2 ponttal, a vállalkozói díjjal. A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 pontokkal,
melyek a számlázásra és elszámolásra vonatkoznak. A 4. pont kiegészítésre került, amely a
teljesítésre vonatkozik. A felelős műszaki vezető megnevezésre került. A 6.1-6.3,6.6, 6.7, 6.9,
6.10, 6.22-6.25-ig, ami a vállalkozó kötelezettségeit tartalmazza. A 7.1- 7.6-ig rész pedig a
megrendelő kötelezettségeit tartalmazza. Bekerült a szerződésbe az alvállalkozók
közreműködésére vonatkozó szabályozás is, ezt a 9. pont tartalmazza. Illetve a 10.4. pontban
a jótállási időn túli vállalás, ami plusz 1 év. Kiegészült továbbá a 13.1-13.3, 15., és a 16.
pontokkal.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy név szerint
történik a szavazás.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
Balázsi Csilla: IGEN
Balogh Sándor: IGEN
Dr. Fülöp Erik: IGEN
Dr. Rojkó László: IGEN
Kovácsné Nagy Julianna: IGEN
Munkácsi Mihály: IGEN
Szőke Zoltán: IGEN
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
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1) Megállapítja, hogy az Erdős és Társa Kft. az alkalmassági követelmények és a kizáró
okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
2) Megállapítja, hogy az Erdős és Társa Kft. adta, 1000 ponttal az eljárást megindító
felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag
legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.
3) Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
4) A Metal-Holz Kft. (Budapest, Vulkán u. 52.) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja, mert nem megfelelően nyújtotta be az ajánlatát. Banu-Szer Kft. (Nyíregyháza,
Vasgyár u. 14.) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mert a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget.
5) Az Erdős és Társa Kft. –t (Tiszavasvári, Kelp I. u. 2.) hirdeti ki az eljárás nyertesének.
6) Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- kösse meg a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződést Erdős és
Társa Kft.-vel nettó 23.411.728,-Ft ellenében
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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203/2017. (VIII.17.) Kt. számú határozat 1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI

S ZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószáma: 15732468-2-15
Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
Erdős és Társa Kft.
Székhelye: Tiszavasvári, Kelp I. u. 2.
Adószáma: 12777745-2-15
Bankszámlaszám: 10404405-00005767-00000001
képviseli: Erdős Benjamin
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő
feltételekkel:
1. Szerződés tárgya
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.
szám alatti Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ „A” és „B” épülete
fűtéskorszerűsítésének kivitelezését, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
árajánlata, a gázterv és a hidraulikus terv alapján.
1.2 Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87. szám alatti Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
„A” és „B” épülete fűtéskorszerűsítésének kivitelezése” tárgyában indított a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Harmadik rész, 115. § szerinti közbeszerzési
eljárás eredményeként Vállalkozó 207. július 24-én benyújtott ajánlatával elnyerte az
építési beruházás megvalósításának jogát.
1.3 A fűtéskorszerűsítés koncepciója:
1. Két db. ERKA Super 90 kazán megszűnik
2. Elektherm bojler és a mellette lévő 2 tartály megszűnik
3. GMT 2500 bojler megszűnik
4. Felesleges gázvezetékek visszabontásra kerülnek
5. 5 db Bosch ZBR 100-3 (100 kW/db ) kerül telepítésre a kazánházba
6. Egy db. 2000 L-es HMV termelő bojler kerül telepítésre a kazánházba
7. Kazánonként koncentrikus égéstermék elvezető rendszer kerül kiépítésre
8. Egy kazán a bojlerre dolgozik, dedikáltan
9. A másik 4 kazán kaszkád vezérléssel dolgozik a fűtési körre
10. A fűtés vezérlése thermosztátról vagy időjárás követő külső érzékelőről működhet
11. A négy fűtő kazán 1-1 hőcserélővel le van választva a fűtési körről
12. Az MVT 2000 bojler tartaléknak megmarad a HMV biztosítására
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1.4 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.
2. Vállalkozói díj:
2.1 Szerződő Felek az 1. pont szerinti kivitelezési munkálatok vállalkozói díját - a Vállalkozó
által megadott árajánlat alapján - az alábbiak szerint állapítják meg:
Nettó összeg
23.411.728,- Ft
+ ÁFA 27 %
6.321.167,- Ft
Összesen:
29.732.895,-Ft,
azaz
Huszonkilencmilliókétszázharminckétezer-nyolcszázkilencvenöt forint.
2.2 Árforma: Tételes elszámolás alapján
2.3 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben,
illetve az 1. pontban meghatározott valamennyi szükséges munka elvégzését, amelyet
vállalkozó a szerződés teljesítése során nem növelhet.
2.4 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj a Magyar Szabvány és Műszaki előírások
szerinti I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.
3. Számlázás, elszámolás:
3.1 Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét hazai költségvetési, - „Szociális szakosított
ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása támogatására” című pályázati forrásból – és saját forrásból biztosítja. Megrendelő a
tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.
A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb
díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –
tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de
legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését.
Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly
módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles
csökkenteni.
Vállalkozó – előlegszámlán felül – 1 db a végszámla benyújtására jogosult.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően,
Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt.
135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
3.2 Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt
igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
3.3 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A. §a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá
tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a
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nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a
kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes
Adózók Adatbázisában” (lásd különösen : Art. 36/A. § (6) bekezdés).
3.4 Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés
b) pontja értelmében az általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az
irányadók.
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet
3.5 Jelen szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik,
hibátlan teljesítés esetén.
3.6 A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó
határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a
szerződés feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő
által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy
cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.
A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges
szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.
4. A szerződés teljesítése:
4.1 Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas
munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek
fel.
A munkaterület átadási határideje: 2017. ………………..
A munkaterület átadása a Megrendelő vagy általa megbízott személy, a műszaki ellenőr és a
Vállalkozó jelenlétében történik.
4.2 A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 32
nap, mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan
teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.
4.3 Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás
lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a szakhatóságok
részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni.
A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 135. §ban foglaltakat is.
4.4 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is
jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a
Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
A munka befejezési határideje: 2017. ………………………
Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017………….. teljesítési
határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelően hiba és hiánymentes
műszaki átadás-átvétel lezárása.
4.5 A határidő csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható
többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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4.6 A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített
vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka
elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki
szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban
együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a
Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
4.7 Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles rendelkezésre
állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.
5. Munka ellenőrzése:
Megrendelő műszaki ellenőre:
.………………………………..
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Lizák Attila
Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy: .…………………………....…..
6. Vállalkozó kötelezettsége különösen:
6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció,
valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint Vállalkozó
saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint
felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.
6.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk megadását
Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében megkérte, a kért dokumentumokat, információkat a
Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.
6.3 Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés tárgyát képező helyszínt megtekintette és a
kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.
6.4 Vállalkozó biztosítja az 1. pontban rögzített kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, továbbá a megfelelő minőségű anyag, eszköz beszerzését.
6.5 Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladék, a leszerelt
eszközök – munkaterületen történő – deponálása, illetve elszállítása.
6.6 A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után,
hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt Vállalkozó
kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Bontást igénylő
munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni.
6.7 Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az
építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot,
maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a környezetet és a terep
felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott
károkat meg kell szüntetnie.
6.8 Az átadott munkaterületen a baleset- és tűzvédelemért, az ott tárolt anyagok,
felszerelések, gépek, építőanyagok őrzés – védelméért, a munkavédelmi szabályok és az
egészségügyi szabályok betartásáért jelen szerződés fennállásának teljes időtartama alatt
Vállalkozó teljes körűen felel.
6.9 A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért Vállalkozó
a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján bejelenteni és
kivizsgálni.
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6.10Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az elsősegélynyújtás
tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb esetben a mentők
értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az átvett munkaterületet
veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és eszközeit. Az ismertetés
megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A
Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását – a Vállalkozót terhelő jelentési és
nyilvántartási kötelezettségének megtartásával – Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi
megbízottja közösen végzi.
6.11Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a vonatkozó
hatályos jogszabályok alapján látja el.
6.12Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő építési napló
vezetéséről Megrendelő gondoskodik, valamint Megrendelő köteles Vállalkozó részére
biztosítani a betekintést. Az Építési Naplóban minden, kivitelezési munkára vonatkozó
lényeges adatot, körülményt be kell vezetni az építőipari tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.
6.13Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait lehetőség szerint beépítés előtt, de
legkésőbb az átadás-átvételi eljárásig a műszaki ellenőrnek bemutatni és azokat az építési
napló részeként kezelni.
6.14Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amelynek a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
6.15A Vállalkozó hibájából, érdekkörében felmerült okból figyelembe nem vett, a szerződés
megkötésének időpontjában előre nem látható többletmunka költségei Vállalkozót terhelik.
6.16Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően alkalmazza.
6.17 Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó
vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köt ki.
6.18 Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
6.19 Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6.20 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
6.21 A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben megtartandó üzembe
helyezési eljárás lezárásával száll át a Megrendelőre, de a beépített építőanyagokon és
berendezéseken a Megrendelő beépítéssel tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges
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anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni
tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.
6.22Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás
időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési
munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a
beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és
karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális dokumentumokat, a megvalósulási
dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges.
6.23Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás
lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges a szakhatóságok
részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni.
6.24A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 135.
§-ban foglaltakat is.
6.25Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles rendelkezésre
állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.
7. Megrendelő kötelezettségei:
7.1 Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
7.2 Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik,
úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő
időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155.
§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási
költségátalányt is megfizetni.
7.3 A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési lehetőséget Megrendelő
térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak.
7.4 Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét
az előzetesen egyeztetett időpontokban.
7.5 Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó tevékenységét
és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
7.6 Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését,
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a
szerződésben foglaltaktól eltérő telesítést, annak okait és – adott esetben – a
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
7.7 Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó
részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az átadásátvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni.
7.8 Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését
okozta.
7.9 A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró
személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján köteles
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
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alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
8. Minőség:
8.1 Vállalkozó köteles jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú
minőségben teljesíteni.
8.2 Vállalkozó a minőségtanúsítást a vonatkozó rendeletek és az esetleges egyéb előírások
alapján köteles biztosítani.
9 Alvállalkozók közreműködése:
9.1 Felek megállapodnak, hogy a szerződésteljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó
igénybevételére kizárólag a Kbt.-ben meghatározott rendelkezések alapján és csak abban az
esetben jogosult, ha ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott.
9.2 Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát
továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók
általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó
a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden
tevékenységéért és cselekedetéért.
9.3 A Vállalkozó legkésőbb szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és –
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt.
9.4 A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.
9.5 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenétékű
módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.
9.6 A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat.
9.7 A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan
keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért
kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó
tevékenységéért kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
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10. Garancia, szavatosság, jótállás, hibás teljesítés
10.1 Garancia, szavatosság, jótállás érvényesítése a hatályos jogszabályok szerint történik.
10.2 Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben és minőségben
végzi.
10.3 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását
haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt
határidőn belül teljesíteni.
10.4. Jótállás:
A Vállalkozó köteles jótállást vállalni 12 hónapra. (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező
jótállásról szóló 181/2003. (XI.5) Korm. rendelet)
Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.
A jótállási idő alatt az esetleges meghibásodások elhárítása díjtalan.
Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn azonnal
értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a Vállalkozó köteles 5
munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését megkezdeni.
Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a fenti
határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását szakirányúan
képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és költségére – anélkül,
hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket a Megrendelő a szerződés
értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet.
A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni:
4440 Tiszavasvári, Kelp I. u. 2.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási
munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia.
A Vállalkozó a kötelező jótállási időn túl 1 év időtartamban vállalja a kazán szervizelést.
10.5. Kötbér:
Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen
teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a
teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A késedelmi kötbér összegének felső
határa a teljes nettó ellenérték 15%-a.
10.6. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős –
hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér
mértéke a hiba kijavításának időszakára naponta a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-nak
megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15
%-a.
10.7. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem
teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése a Megrendelő választása szerint a
következő módokon történhet:
1. Az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére
Vagy
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2.
Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó
részére megküldött írásbeli nyilatkozatával beszámítani. A jogszerű beszámítás
alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a
Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért
meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a szerződésszegéssel
okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn
belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes teljesítésről - tudva a
teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be igényét.
11. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező károk
megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozónak
rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött, vagy
arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, összesen
legalább 30 millió forint/év és 10 millió Ft/káresemény mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk)
összkockázatú rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók
és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A
felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell tudni
mutatni.
Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt fenntartani.
12. Együttműködés, egyéb kikötések, nyilatkozatok:
12.1. Megrendelő a kivitelezést - munkaidő alatt- bármikor ellenőrizheti.
12.2. Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás kizárólag akkor eredményes, Vállalkozó
kizárólag akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi,
sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő
mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, míg Vállalkozó hiba-, illetve
hiánymentesen nem teljesít.
12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és közreműködése
– megbízottaira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó
szabályoknak.
12.4. A jelen vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a tárgyi jogviszonyra vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
12.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, ennek esetleges eredménytelensége
esetére azonban kikötik a Nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét.
13. Szerződés megszüntetése, módosítása:
13.1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok
teljesítésével szűnik meg.
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13.2. A jelen szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy a teljesítés
megkezdéséig felbontható.
13.3. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben
szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igények fenntartása mellett – a
szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
13.4. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani.
13.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
13.6. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.7. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.8. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás
esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását
felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint kötelesek ebben az
esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt
iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli
tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni. Ebben az esetben
Megrendelő a munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket,
állványokat és más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket
megfelelő ellenérték fejében felhasználhatja.
13.9. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával
kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan
megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet
visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont szerinti
visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten lemond a
birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési területet jogos
önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, illetve azokat
használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői építési területre való belépését
megtagadhatja.
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13.10. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják.
Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
13.11. Ellenőrzést, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatot polgármester és az általa megbízott
személy tehet.
14.
Jelen szerződés tárgyán kívüli munkálatok elvégzése (pótmunka) külön megállapodás
tárgyát képezheti.
15.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik azok fizikai csatolása nélkül is az
alábbi dokumentumok:
- eljárást megindító felhívás
- további közbeszerzési dokumentumok
- kiegészítő tájékoztatás
- a nyertes ajánlattevő ajánlata
- felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum
16.
Jelen szerződés 11 oldalból áll, öt darab eredeti példányban készült, amelyből három
példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződést a Felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti
érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá.
Tiszavasvári, 2017. …………………

______________________________
MEGRENDELŐ
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

____________________________
VÁLLALKOZÓ
Erdős és Társa Kft.
képviseletében
Erdős Benjamin
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
204/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a belterületi útfelújítások kivitelezőjének
kiválasztásával kapcsolatos árajánlatkérések megküldéséről az előterjesztésben szereplő
vállalkozások részére.

2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legelőnyösebbet
válassza ki és az ajánlatot adó céggel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése
érdekében benyújtott kapacitásbővítési kérelem utólagos
jóváhagyásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2017.(VIII.17.) Kt. számú
határozata
A járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése érdekében benyújtott kapacitásbővítési
kérelem utólagos jóváhagyásáról
(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
15/2017.(VIII.17.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
I.
A tiszavasvári járóbeteg szakellátás vonatkozásában, a szakorvosi óraszámainak
növelése érdekében benyújtott többletkapacitás-befogadási eljárás kérelmet „A járóbeteg
ellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámai emelésének kezdeményezéséről” szóló
(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
11/2017.(VII. 27.) számú alapítói határozatnak minősül) 183/2017.(VII.27.) Kt. számú
határozatában foglaltaktól eltérően – az alábbi I.2. pontban részletezett módosítással - a
jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal utólagosan jóváhagyja.
I.2. A jelen határozat I. pontjában megjelölt kérelemben a szakorvosi óraszámok 21
órával történő növelése érdekében, az alábbi megosztás:
„A jelenlegi általános belgyógyászaton belül:
- endokrinológia heti 5 óra,
- kardiológia, heti 8 óra,
- diabetológia heti 8 óra”,
helyett a szakorvosi óraszámok 10 órával történő növelése érdekében a jelenlegi általános
belgyógyászaton
belül
kardiológia,
heti
10
óra
szerepel.
II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét. A 2013. évi V.
tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó
kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
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Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

1.melléklet „A járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése érdekében benyújtott
kapacitásbővítési kérelem utólagos jóváhagyásáról” szóló határozathoz
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi
támogatási szerződés elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a kiküldött szerződés az SZGYF által szerkesztett, kötelező tartalmi elemeket
tartalmazó szerződés, véleményezési joga van ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak. Az
egyeztetések eredményeként a 9. oldalon a pénzügyi elszámolás benyújtási határidejét
módosítani javasolta. Ott augusztus 15.-e szerepel, de ezt augusztus 31-re kérte módosítani.
Tekintve, hogy még aláírt szerződés sincs, ezáltal ez az időpont meghaladott. Ezt az SZGYF
elfogadta. A mellékletek, mint pl. a költségmegosztási nyilatkozat, beszámoló kötelező
tartalmi elemeit tartalmazó nyilatkozat, aláírási címpéldánya a polgármesternek, a
költségvetési törvény egy maghatározott melléklete az SZGYF által kerül csatolásra.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
szóbeli kiegészítéssel együtt, azaz, hogy a pénzügyi elszámolás benyújtási határideje
augusztus 31-re módosul.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek
otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés elfogadásáról” szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
I. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41,
képviseli : Bátori Zsolt Főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma:
11744144-15404761, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester ) közötti, a fogyatékos
személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződést a II. pontban foglaltak
figyelembevételével.
II. Fenntartja a „Fogyatékos személyek otthonának 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat
szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról” szóló 144/2017. (VI.07.)
Kt. számú határozatban foglalt alábbi nyilatkozatát:
71

„Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) SZGYFIKT/12.897/2017. számú megkeresésében a 2017. évre meghatározott működési támogatás
összege: 122 995 488 Ft.” szövegrészben 2017. január 01- 2017. december 31. napjáig
terjedő finanszírozási időszakra meghatározott összeg helyett az alábbi összesen: 124
644 055 Ft, azaz százhuszonnégy millió hatszáznegyvennégyezer ötvenöt Ft.
finanszírozási összeggel javasolja megkötni a szerződést.”
azzal a módosítással, hogy a jelen határozat I. pontjában megjelölt, jelen határozat 1.
mellékletében foglalt 122 995 488 Ft támogatási összegről szóló támogatási alapszerződés
aláírásával egyidejűleg, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedvező döntése esetén
kezdeményezi a 1 648 567-Ft különbözeti összeg vonatkozásában az alapszerződés
módosítását.

Határidő:
I. pont tekintetében: azonnal
II. pont tekintetében: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1.melléklet „A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés elfogadásáról” szóló
…. /2017. (……..) Kt. sz. határozathoz
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Központ

Alapító

Okiratának

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063
pályázat megvalósításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

azonosítószámú

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
208/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú pályázat megvalósításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú, „A Váci
Mihály

Gimnázium

épületének

energetikai

korszerűsítése”

című

pályázat

megvalósításához megítélt 199.720.812 Ft összegű támogatást igénybe veszi, és a
beruházást megvalósítja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
polgármester
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Felelős:

Dr.

Fülöp

Erik

Tárgy (8.np.):

Előterjesztés a Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges
hitel felvételéről szóló döntésről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
A Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény Minimanó Óvodája részleges felújításához szükséges forrás biztosításához
szükséges 5.500.000 Ft összegű hitellel kapcsolatban a beérkezett ajánlatot figyelembe véve
az alábbi döntést hozza:
1.

Ajánlattevő pénzintézet:

OTP Bank Nyrt.

A HITEL:
- célja:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Minimanó Óvodája részleges felújításához
szükséges forrás biztosítása
5.500.000,-Ft

- összege:
- típusa:

éven túli lejáratú hitel célhitel

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben

- törlesztés kezdete:

2019. március 30.

- kamat mértéke:

3 havi BUBOR+ 1,49 % kamatfelár/év

- szerződéskötési díj:

1 %/szerződéses összeg

- szerződésmódosítási díj:

nem kerül felszámításra

- rendelkezésre tartási jutalék:

0,5 %/év

- futamidő:

5 év

- rendelkezésre tartási idő:

2017. december 31.-ig

- végső lejárata:

2022. év szeptember 30.

- fedezet
150.000.000.Ft
összegű
tartós
finanszírozási jogviszony keretében alapított jelzálogjog, valamint annak biztosítására
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elidegenítési és terhelési tilalom a 2016. január 04-én kelt 1-2-15-4400-0621-4 sz.
jelzálogszerződés alapján az alábbi ingatlanon:
Az ingatlan helyrajzi száma: 2866
Az ingatlan címe: Tiszavasvári, Ady E. utca 8.
Az ingatlan fekvés kódja: belterület
Az ingatlan megnevezése: egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház
Zálogjog ranghelye: soron következő
Az ingatlan tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata
A kölcsönszerződés tervezetét a jelen határozat melléklete tartalmazza.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlatával folyamodjon a
Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester,
illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének
megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kormány előzetes engedélyének megszerzését
követően az abban foglaltak szerint a kölcsönszerződést aláírja.
4. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje
alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori
költségvetésébe.
5. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs
60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési
eljárást.
6. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a Minimanó Óvoda részleges felújításával
kapcsolatban ÁFA visszaigénylésére nem jogosult.
7. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy amennyiben a felújítás összköltsége az
engedélyezett hitel összegét meghaladja - 5.500.000 Ft-ot -, akkor a szükséges többlet
fedezetet saját erőből biztosítja.
8. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az ajánlattevő
pénzintézetet tájékoztassa.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (9.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020
időszak közötti bemutatásáról szóló 25/2017 (II.15.) Kt. számú
határozat 2. számú módosítása
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Megjegyezte, hogy az anyag az ülés elején került kiosztásra. A hitel ajánlattól függően kellet
módosítani a kiadásokat, a hitellel kapcsolatos törlesztést, kamatot, ami szerepel a
táblázatban. Az elmúlt testületi ülésen a bevételek a költségvetés módosításakor, többek
között az adóbevételek növelve lettek és ezt is módosítani kellett. A kormányengedély
kéréshez is be kell nyújtani ezt a határozatot.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
210/2017. (VIII.17.) Kt. számú
határozata
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti bemutatásáról szóló 25/2017.(II.15.) Kt.
számú határozat 2. számú módosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020
időszak közötti bemutatásáról szóló 171/2017.(VI.29.) Kt. számú határozattal módosított
25/2017.(II.15.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A jelzett határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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210/2017.(VIII.17.) Kt. számú határozat melléklete
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját
bevételeinek bemutatása 2018-2020 évekre vonatkozóan
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Adatok forintban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Sorszá
m

Megnevezés
1
Helyi
adókból
származó bevétel
Tulajdonosi
bevételek
Részesedések
értékesítése
és
részesedések
megszűnéséhez
kapcsolódó
bevételek
Díjak, pótlékok,
bírságok
és
települési
adók
bevételei
Immateriális
javak, ingatlanok
és egyéb tárgyi
eszközök
értékesítése
bevételei
Privatizációból
származó
bevételek
Saját bevételek
(01+…+06)2
Saját bevételek
(07. sor) 50 %-a2
Előző év(ek) ben
keletkezett
fizetési
kötelezettség
(10…+17)
Hitelből
eredő
fizetési
kötelezettség
Kölcsönből eredő
fizetési
kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból
eredő
fizetési
kötelezettség
Adott
váltóból
eredő
fizetési
kötelezettség
Pénzügyi
lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés,
részletfizetés
fizetési
kötelezettségek
Szerződésben
kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásb
ól eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben
keletkezett,
illetve keletkező,
tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség
(19+………+26)
Hitelből
eredő
fizetési
kötelezettség

Összesen
7=4+5+6
7

2.

tárgyév
3

2018.
4

2019.
5

1.

317.830.00
0

318.000.00
0

318.000.00
0

318.000.000

954.000.000

2.

430.000

400.000

400.000

400.000

1.200.000

3.

-

-

-

-

-

4.

11.660.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

42.000.000

5.

47.429.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

6.

-

-

-

-

-

7.

377.349.00
0

338.400.00
0

338.400.00
0

338.400.000

1.015.200.00
0

188.674.50
0

169.200.00
0

169.200.00
0

169.200.000

507.600.000

9.

3.712.836

9.969.860

9.023.212

8.829.076

27.822.148

10.

-

-

-

-

-

11.

3.712.836

9.969.860

9.023.212

8.829.076

27.822.148

12.

-

-

-

-

-

13.

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

-

-

-

-

-

18.

630.287

837.979

7.198.876

7.087.691

15.124.546

8.

2020.
6

19.
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Kölcsönből eredő
fizetési
kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból
eredő
fizetési
kötelezettség
Adott
váltóból
eredő
fizetési
kötelezettség
Pénzügyi
lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés,
részletfizetés
fizetési
kötelezettségek
Szerződésben
kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásb
ól eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési
kötelezettség
összesen (9+18)
Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett
saját bevétel (827)

20.

630.287

837.979

7.198.876

7.087.691

15.124.546

21.

-

-

-

-

-

22.

-

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

-

24.

-

-

-

-

-

25.

-

-

-

-

-

26.

-

-

-

-

-

27.

4.343.123

10.807.839

16.222.088

15.916.767

42.946.694

28.

184.331.37
7

158.392.16
1

152.977.91
2

153.283.233

464.653.306

Egyebek (10.np.):
Kérdés és felvetés egyebek napirendi pont alatt nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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