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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8-án 1500 órakor
megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak:

Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán
Edina és Tóth-Varga Valéria testületi tagok.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője
Ollé László
műszaki ügyintéző
Jáger Viktor
TRV Zrt. részéről
Kiszelolvics Ildikó
egyéni vállalkozó
Tóthné Kis-Pál Tünde
Kossuth Lajos Általános Iskolaigazgatója
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes
létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg.
Kérdés és javaslat nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselő-testületet:
 A Képviselő-testület augusztus 27-én tartotta a rendes ülését.


Szeptember 1-jén a katasztrófavédelem munkatársai járták be a rendezvény helyszínét.



Szeptember 2-án Dr. Kozma Katalint fogadta, aki segítséget kért önkormányzatunktól egy
védőoltással kapcsolatban.



Szeptember 4 és 6 között lezajlott az idei Büszke Vidék Fesztivál és a Kengyelről
Elszármazottak találkozója, melynek három napján a katasztrófavédelem becslése szerint
tizenkétezer ember vett részt.



Szeptember 4-én köszöntötte a lengyel testvértelepülésünk, Gmina Jorndanow küldöttségét.



Szeptember 5-én köszöntötte a Kengyelről elszármazottakat, Kakasd község delegációját és
polgármesterét, a romániai Nagykágya önkormányzat küldöttségét, valamint a Kengyel
Községért Kitüntető idei díjazottait, illetve a rendezvény szponzorait.



Szeptember 7-én érkezett az értesítő, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton 640.000 forintot
nyert Önkormányzatunk.



Szintén e napon Karsai Antalné, a piacfelügyelő tájékoztatta a piac kritikán aluli, esős időben
már-már használhatatlan állapotáról. Ezt követően elkezdték a mélyen fekvő területekről a víz
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elvezetését, majd feltöltését, elbontották az életveszélyes mellékhelyiséget, a tetők beázását
elkezdték megszüntetni. A piac teljes felújítása elodázhatatlanná vált.


Szeptember 9-én Törökszentmiklóson zajlott a járási egyeztetés a TOP – os (Területi Operatív
Program) pályázatokkal kapcsolatban, amelyek még az idén megnyílnak.
Önkormányzatunknak sikerült megvédeni valamennyi benyújtott igényét, így a következő 6
évben több, mint 1 milliárd forintot költhet el intézményei fejlesztésére. Ez azt is jelenti, hogy
el kell kezdeni a terveztetéseket, amelyekre azonban sajnos nincs pénz a költségvetésben.



Szeptember 10-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon Kozák Ferencné alpolgármester
asszony képviselte önkormányzatunkat egy fórum keretében.



Szintén e napon a Kengyelre tervezett naperőművel kapcsolatban Önkormányzatunknál járt a
beruházó cég, hiszen ún. KEHOP-os pályázatok újra lehetőséget biztosítanak arra, hogy
megépítsék a naperőmű parkot.



Szeptember 13-án 11 óra 11 perckor megszületett a kisfia, Nagy Dusán Szilárd.



Szeptember 15-én levelet írt a Jászkun Volán Zrt. igazgatójának, amelyben kérte, hogy a
15:45 kor Törökszentmiklósról Kengyelig közlekedő busz Bagimajorig is elmenjen, majd ott
megforduljon, hiszen közel 30 bagimajori gyermek használná ezt a járatot. Sajnos egyenlőre
nincs olyan hely, ahol egy ívben meg tud fordulni az autóbusz, így nem járult hozzá a
kérésünkhöz a Volán. Később a helyszínen folytatták az egyeztetést.



Szeptember 18-án a norvég alapos pályázat közbeszerzési kiírásáról egyeztetett a szolnoki
székhelyű Kár Mentor Bt. Munkatársaival.



Szeptember 22-én Országos Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tartott ellenőrzést a lovas
pályán. Egy rendkívül jóindulatú munkatársnak is köszönhetően a pálya megkapta a
végeleges működési engedélyt.



Ezt követően egyeztetett Varga Márta és Tóth Varga Valéria képviselőasszonyokkal a
háziorvosi kérdés végső megoldásáról.



Szeptember 24-én önkormányzatunk benyújtotta a szociális tűzifára a pályázatot a
Belügyminisztériumhoz.



Szeptember 29-én az MVH is ellenőrzést tartott a lovas pályán, mely ellenőrzésen mindent
rendben találtak, így néhány héten belül megérkezik a bruttó 35 millió forint az alapítvány
számlájára, melyből határidő előtt vissza tudják fizetni a felvett kölcsönt a Fegyvernek és
Vidéke Takarékszövetkezetnek.



Szintén e napon a kormányhivatal munkatársai is ellenőrzést tartottak a polgármesteri
hivatalban, akik a köztisztviselők személyi anyagait ellenőrizték. Ők is mindent rendben
találtak.



Szeptember 30-án a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ munkatársai ellenőrizték a
hosszú távú közfoglalkoztatást, mely sikeresen lezajlott.



Október 1-én Kozák Ferencné alpolgármester asszonnyal, Kenyeres József tanyagondnokkal
és a Jászkun Volán Zrt. munkatársaival helyszíni bejárást tartottak Bagimajorban, ahol
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megállapítást nyert, hogy jelenleg valóban nincs olyan hely, ahol egy ívben megfordulni
tudna az autóbusz. Önkormányzatunk arra az elhatározásra jutott, hogy saját erőből elkezdik
kialakítani a buszfordulót a bagisi iskola udvarán, bízva abban is, hogy a hamarosan induló
turisztikai pályázaton nyer és a kivitelező vállalkozó is segítséget nyújt majd ebben. Közben
köztes megoldásként a hét minden munkanapján a tanyagondnoki autóval szállítják haza az
óvodás és az általános iskolás bagimajori gyermekeket.


Szintén-e napon elkezdődött a Zrínyi út legkritikusabb szakaszának javítása, a benzinkúttól a
Jókai útig. A munkát a Közútkezelő Kht. Munkatársai végzik. Közben Kengyel és Bagimajor
között az út két oldalának kitakarítása, cserjézése, gallyazása is elkezdődött. Az így
keletkezett anyagból a polgármesteri hivatal épületét és a benti fóliákat fűtik majd.



Október 3-án az Őszirózsa Nyugdíjasklub báljának vendégeit köszöntötte.



Október 7-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon Kozák Ferencné alpolgármester
asszony képviselte önkormányzatunkat egy újabb járási egyeztetésen.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta.
107/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés
közötti beszámolóját e l f o g a d j a .
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendi pontot tárgyaljon meg.
9. Előterjesztés
„A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító
számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli Baghy malom és környezetének megőrzése az utókor számára”című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására
10. Előterjesztés az építési beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkező ajánlatok
elbírálásáról
Polgármester úr továbbá javasolja, hogy a 10. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a
Képviselő-testület.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint a 10. napirendi pont zárt üléssé
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta.
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A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval, valamint az ülés előtt mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igenlő
szavazattal, egyöntetűen elfogadta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
108/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
NAPIRENDEK:
Nyílt ülés
1. Előterjesztés a Kengyel község több területet érintő településrendezési terv módosítás környezeti vizsgálatáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2.

Előterjesztés a Kengyel község településrendezési terv módosítására vonatkozó véleményezési eljárása során
beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3.

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó: TRV Zrt. vezérigazgatója

4.

Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó: iskolaigazgató

5.

Előterjesztés a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola részére helyiség ingyenes használatba adására
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6.

Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról /írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető

7.

Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

8.

Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

9.

Előterjesztés „A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a Kulturális és
természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és
természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli Baghy malom és
környezetének megőrzése az utókor számára”című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés
10. Előterjesztés az építési beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkező ajánlatok elbírálásáról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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I. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel község több területet érintő településrendezési terv módosítás
környezeti vizsgálatáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Kiszelovics Ildikó vállalkozó
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyel
község településrendezési terv módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálatáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Kiszelovics Ildikó egyéni vállalkozó elmondja, hogy
2015. januárjában kezdték el a
településrendezési terv módosítását. hét területet érint ez a rendezési terv módosítás. A település
rendezési terv módosítás először egy előzetes vélemény kérő dokumentációval indult, ezután
megkapták a véleményeket. A terv teljesen kidolgozásra került. A vélemények nem kifogásolták a
települési rendezési tervet, csak kiegészítették. Egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség.
A törvény előírja, hogy 2015. december 31-ig jóváhagyásra kell, hogy kerüljön a rendezési terv.
Most már a végső szakmai véleményezésre megy tovább a terv.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésre Kiszelovics Ildikó vállalkozó adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselőtestület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel község településrendezési terv
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
Kengyel község településrendezési terv módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatáról
Kengyel községi Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében, valamint a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kengyel község területén
több területre vonatkozó településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó környezeti
vizsgálatát nem készítteti el.
Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
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A módosítással érintett területek a szomszédos területek területfelhasználását figyelembe veszik
és a módosítások nem változtatják meg a település szerkezetét és fő infrastruktúra hálózatát,
valamint a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest káros környezeti hatás nem várható, ezért a
környezet védelméért felelős szervekkel egyetértésben nem látja szükségét a fenti területekre
környezeti vizsgálat lefolytatásának.
Fenti határozat 2015. október 9. napján lép hatályba.
E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős
szerveknek meg kell küldeni.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Szolnok
4. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Szolnok
5. Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Szolnok
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft., Szolnok,
8. Pálinkás István főépítész, Szolnok
9. Irattár
II. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel község településrendezési terv módosítására vonatkozó véleményezési
eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról /írásban/
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Meghívott vendég: Kiszelovics Ildikó vállalkozó
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Kengyel
község településrendezési terv módosítására vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett
vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel község településrendezési terv
módosítására vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el
nem fogadásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

110/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
Kengyel község településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás során beérkezett
vélemények elfogadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről 39§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Kengyel község településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó véleményezési eljárás során
beérkezett véleményeket és a partnerségi tervben meghatározott partnerek véleményét és azok
településrendezési tervbe történő szerepeltetését, a vélemények elfogadását a szakmai
magyarázatban foglaltak szerint elfogadja.
Döntését az alábbiakkal indokolja:
A településrendezési terv módosítás által érintett fejlesztési területek:
1. számú fejlesztési terület
Kengyel Bagimajor településrészén a Mikszáth Kálmán úttól keletre lévő területen belterületbe
vonással különleges rekreációs terület kialakítása.
2. számú fejlesztési terület
A település központi belterületén lévő víztorony melletti területen gazdasági terület kijelölése.
3. számú fejlesztési terület
A település Bagimajor területrészén a természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhelyhez
kapcsolódó fejlesztés megvalósítása céljából településközpont vegyes terület kijelölélése.
4. számú fejlesztési terület
A belterület északi részén lévő kijelölt lakóterületi fejlesztési területek gazdasági fejlesztési
területbe sorolása.
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5. számú fejlesztési terület
A település meglévő spotpályája jelenleg közterület kapcsolattal nem rendelkezik, a terület
közterület kapcsolatának szabályozása.
6. számú fejlesztési terület
Kengyel község Bagimajor belterületi területrészén a belterület melletti út szabályszerű
kialakítása miatt az 1502 hrsz-ú területből út céljára történő lejegyzés.
7. számú fejlesztési terület
A településszerkezeti terven kijelölt nagykiterjedésű temető terület felülvizsgálata, és a terület
egy részén a területeket véderdősávval elválasztva, megújuló energia hasznosítási terület
(napelempark) terület kijelölése.
Fenti területekre vonatkozóan a településrendezési tervmódosítás véleményezése során beérkezett
vélemények nem kifogásolták a településrendezési terv módosítást, csak kiegészítést vagy javítást
kértek. Ezen vélemények figyelembevétele és tervben történő szerepeltetése a szakmai
magyarázatban összeállítottak szerint a terv célkitűzését nem változtatja, csak kiegészíti a
településrendezési tervet. A partnerségi tervben meghatározott partnerek a tervmódosítást nem
kifogásolták, vagy véleményt nem adtak.
Fenti határozat 2015. október 9. napján lép hatályba.
E határozatot a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről 39§ (3) bekezdése szerint az Állami Főépítész
részére meg kell küldeni és közzé kell tenni.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Jász - nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Szolnok,
4. Kiszelovics és Társa Kft., Szolnok
5. A Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint
6. Pálinkás István főépítész, Szolnok
7. Irattár
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III. NAPIREND:
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/
Előadó: Jáger Viktor TRV Zrt. részéről
(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Jáger Viktor üzemmérnökség vezető elmondja, hogy amíg a Víziközmű Társulás nem adja át az
Önkormányzatnak a vagyont addig a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nem tud szerződést kötni,
mivel a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében a szolgáltató szerződést csak az
Önkormányzattal köthet. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Üzemigazgatóságát októbertől folyamatosan átszervezik, ezért 2015. november 1-től a kengyeli
fogyasztók ügyfélszolgálata és a műszaki irányítása Törökszentmiklósra kerül át. Kollégái
Törökszentmiklóson a Táncsics M. út 42. szám alatt várják az ügyfeleket.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Bódi Marianna, Kozák Ferencné képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Jáger Viktor üzemmérnökség vezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
111/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2014. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót e l f o g a d j a .

IV. NAPIREND:
Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató
(a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a
Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a beterjesztett
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
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Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag.
A feltett kérdésekre Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és
a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő véleménye szerint, nagy gondot jelent a gyermekek étkezésének
biztosítása. Az iskolának el kellene gondolkodnia azon, hogy az ebédeltetés az emeletes iskolában
legyen, mivel úgy látja, hogy elég kevés gyermek étkezik az iskolai ebédlőben. Még a szociálisan
rászoruló, ingyenesen étkező gyermekek közül sem mindenki veszi igénybe a menzát, mert a
tanulók nem szeretnek átjárni, átsétálni a kis iskola épületében kialakított konyhára étkezni.
Tóthné Kis-Pál Tünde igazgató asszony elmondja, hogy nem gondolkodtak még el azon, hogy az
emeletes iskolában alakítsanak ki konyhát. Úgy gondolja, hogy nem árt a diákoknak a sétálás, ami
mindenféleképpen bele kell, hogy férjen a tanulók idejébe. Elképzelhető, hogy ha a Kossuth út 100.
alatt lenne az ebédeltetés, akkor szívesebben igénybe vennék a menzát a gyerekek. Azt tapasztalta,
hogy a gyerekek válogatnak és nincs megfelelő étkezési kultúrájuk. Nem látja értelmét a konyha
kialakításának, illetve erre a célra nincs megfelelő hely. Sajnos nem minden szülő működik együtt az
iskolával.
Guttyán Edina képviselő tag véleménye szerint is kell a gyermekeknek ennyi gyaloglás az órák után.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kossuth Lajos Általános Iskola
működéséről szóló tájékoztatót, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
112/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola
2014/2015. tanévének működéséről készült tájékoztatót
elfogadja.

V. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola részére helyiség ingyenes használatba
adására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a Kengyeli
Kossuth Lajos általános iskola részére helyiség ingyenes használatba adására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Bódi Marianna képviselő tag.
A feltett kérdésre Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató asszony és Pozsa Sándorné gazdaságvezető
adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
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Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola
részére helyiség ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
113/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola részére helyiség ingyenes használatba adása
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016-os
tanévre az első és második osztályos tanulók tornaóráinak megtartására,
ingyenes rendelkezésre bocsátja a Kengyel, Kossuth út 48 szám alatti
épületének egyik volt üres tantermét.

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
KLIK Kengyeli Kossuth Lajos iskolájának igazgatója
Irattár

VI. NAPIREND:
Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról
/írásban/
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a
Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta, és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kozák Ferencné óvodavezető az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
jelenleg ötbölcsődés korú gyermek jár az intézménybe. A Pillangó csoport vegyes szervezetben
működik, ahol 3, 4, 5 és 6 éves korú kisgyermekek vannak. Az óvoda programja, a művészeti
program, olyan speciális program, ami vegyes csoportra is nagyon jól alkalmazható, mert mikro
csoportokban történik a fejlesztés. A fejlesztő program kialakításánál irányadó a gyermekek életkori
sajátosságából adódó követelmény. Az óvodások alapvető tevékenysége a játék ezért elsősorban
játékos tevékenységeken keresztül történik a fejlesztés.
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Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos, Guttyán Edina és Csabainé Bártfai Margit képviselő tagok.
A feltett kérdésekre Kozák Ferencné óvodavezető asszony adott választ, melyet a kérdést feltevők és
a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Napsugár Művészeti Modellóvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
114/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde munkájáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes
Óvoda-Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési év munkájáról készült beszámolót e l f o g a d j a .

VII. NAPIREND:
Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás
elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása
módosítására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet
a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta.
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115/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező
Martfű Város Önkormányzata 159/2015. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozatát.
2. A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását és ezzel együtt a határozat 2. sz.
mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását és a határozat 3. sz. mellékletét
képező társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.
Tekintettel arra, hogy a Társulás által működtetett vagyontárgyak ISPA és KEOP
pályázatokkal érintettek, a módosításhoz a Közreműködő Szervezet jóváhagyása
szükséges.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács pénzügyi hozzájárulási
kötelezettséget a csatlakozáshoz nem ír elő.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekhez kapcsolódóan
szükségessé váló dokumentumok aláírására, nyilatkozatok kiadására, intézkedések
megtételére.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
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115/2015.(X.08.) Kt. határozat 1. sz. melléklete
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115/2015.(X.08.) Kt. határozat 2. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására
vonatkozó társulás létrehozásáról
módosító okirata
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására
vonatkozó társulás létrehozásáról
MÓDOSÍTÁSA
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás tagjai a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó
társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Megállapodás Preambuluma és I. fejezete a „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 3745 Kőröstetétlen
Kocséri út 4. Pásztor Imre polgármester” szövegrészt követően a következő bekezdéssel egészül ki:
„Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű

Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal polgármester”

2./ A Megállapodás I. fejezete „A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma” c. táblázata helyébe a következő
táblázat lép:
„A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Település neve

Lakosságszáma (fő)
2015.01.01-én

1./ Szolnok Megyei Jogú Város

72 786

2./ Abony Város

14 563

3./ Szajol Község

3 722

4./ Rákóczifalva Város

5 307

5./ Tószeg Község

4 320

6./ Tiszavárkony Község

1 518

7./ Tiszajenő Község

1 576

8./ Vezseny Község

647

9./ Zagyvarékas Község

3 384

10./ Szászberek Község

1 017

11./ Újszász Város

6 153

12./ Törökszentmiklós Város

20 626

16

13./ Fegyvernek Város

6 447

14./ Kétpó Község

690

15./ Kuncsorba Község

621

16./ Tiszatenyő Község

1 649

17./ Kengyel Község

3 552

18./ Örményes Község

1 007

19./ Tiszapüspöki Község

2 075

20./ Mezőtúr Város

16 675

21./ Túrkeve Város

8 678

22./ Kenderes Város

4 508

23./ Jászkarajenő Község

2 707

24./ Kőröstetétlen Község

875

25./ Martfű Város

6305

„3./ A Megállapodás VII. fejezete A) pontjában a „A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megillető szavazati jog
mértéke az alábbiak szerint alakul:” szövegrészt követő táblázat helyébe a következő szöveg lép:
Település neve

Sorszám

Szavazat
száma (db)

1

Szolnok

3804

2

Mezőtúr

871

3

Törökszentmiklós

4

Abony

761

5

Túrkeve

453

6

Fegyvernek

337

7

Újszász

321

8

Rákóczifalva

277

9

Kenderes

236

10

Tószeg

226

11

Kengyel

186

12

Szajol

194

13

Zagyvarékas

177

14

Jászkarajenő

141

15

Tiszapüspöki

108

1078

17

16

Tiszatenyő

86

17

Tiszavárkony

79

18

Tiszajenő

82

19

Örményes

53

20

Szászberek

53

21

Kétpó

36

22

Kuncsorba

32

23

Kőröstetétlen

46

24

Vezseny

34

25

Martfű
Összesen

329
10 000

4./ A Megállapodás XI. fejezete A) pontja hatodik bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A társulásokra vonatkozó törvényben rögzített időtartam leteltét követően a társuláshoz való csatlakozás év közben is
lehetséges.”
5./ A Megállapodás XI. fejezete A) pontja a következő bekezdéssel egészül ki:
„A csatlakozó önkormányzatot a csatlakozás időpontját megelőzően meghozott – különösen pénzügyi vagy fejlesztési
tárgyú - társulási tanácsi határozatok annyiban terhelik és kötelezik, amennyiben az a Társulás működéséhez, illetve a
vonatkozó határozat végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges; a csatlakozást követően meghozott valamennyi
határozat a csatlakozó önkormányzatot, mint tagönkormányzatot valamennyi tagönkormányzattal egyező módon kötelezi.
A Társulás csatlakozáskor meglévő és a folyamatban lévő pályázata során keletkező vagyonában a csatlakozó
önkormányzat tulajdont nem szerez és azok bevételeiből sem részesedik.
A csatlakozó önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott
határozatait; az abban foglaltak megvalósulását támogatja és elősegíti.”
6./ A Megállapodás XI. fejezete B) pontja második bekezdése a következő mondattal egészül ki:
Ennek körében a tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a településeken keletkező, vegyesen gyűjtött hulladékot a Kétpói
Regionális Hulladéklerakóba szállítják be.

A társulási megállapodás módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
89.§ (2) bekezdése alapján 2016. február 27-én lép hatályba.
Szolnok, 201….. ……………...
____________________________________________
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
___________________________________________
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
____________________________________________
Mezőtúr Város Önkormányzata
____________________________________________
Abony Város Önkormányzata
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__________________________________________
Túrkeve Város Önkormányzata
____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
____________________________________________
Újszász Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákóczifalva Város Önkormányzata
___________________________________________
Kenderes Város Önkormányzata
____________________________________________
Tószeg Község Önkormányzata
____________________________________________
Kengyel Község Önkormányzata
___________________________________________
Szajol Község Önkormányzata
____________________________________________
Zagyvarékas Község Önkormányzata
____________________________________________
Jászkarajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszatenyő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszavárkony Község Önkormányzat
____________________________________________
Tiszajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Örményes Község Önkormányzata
___________________________________________
Szászberek Község Önkormányzata
____________________________________________
Kétpó Község Önkormányzata
____________________________________________
Kuncsorba Község Önkormányzata
___________________________________________
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
____________________________________________
Vezseny Község Önkormányzata
____________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
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115/2015.(X.08.) Kt. határozat 3. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására
vonatkozó társulás létrehozásáról
módosításokkal egységes szerkezetben
PREAMBULUM
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a Magyar Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 16. §-a által biztosított társulási jog alapján a közös érdekek felismerésén alapuló, Szolnok-AbonySzajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációjának megvalósításának hatékonyabb és célszerűbb
megoldását, a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, mint közös cél érdekében,
valamint, együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében:

1./

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000, Szolnok Kossuth tér 9.

2./

Abony Város Önkormányzata
2740, Abony Kossuth tér 1.

3./

Szajol Község Önkormányzata
5081, Szajol Rózsák tere 1.

4./

Rákóczifalva Város Önkormányzata
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Az alábbi önkormányzatok csatlakoznak a I. pontban megjelölt társuláshoz a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetésének megvalósítása érdekében.
1./ Tószeg Község Önkormányzata
5091 Tószeg

Rákóczi út 37.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Tiszavárkony Község Önkormányzat
5092 Tiszavárkony

Endre király út 37.

Hegedüs István polgármester

3./ Tiszajenő Község Önkormányzata
5094 Tiszajenő

Vasút út 11.

Puskás Béla Csaba polgármester

4./ Vezseny Község Önkormányzata
5093 Vezseny

Fő út 13.

ifj. Szabó Ferenc polgármester
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5./ Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas

Rákóczi út 56.

Jánosi József polgármester

6./ Szászberek Község Önkormányzata
5053 Szászberek

Béke út 1.

Alapi József polgármester

7./ Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász

Szabadság tér 1.

Molnár Péter polgármester

8./ Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós

Kossuth L. út 135.

Markót Imre polgármester

9./ Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek

Szent Erzsébet út 171.

Tatár László polgármester

10./ Kétpó Község Önkormányzata
5411 Kétpó

Almásy tér 1.

Keresztes Péter Pál polgármester

11./ Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba

Dózsa Gy. út 26.

Rédai János polgármester

12./ Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő

Alkotmány út 26.

Kazinczi István polgármester

13./ Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel

Szabadság út 10.

Nagy Szilárd polgármester

14./ Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes

Felszabadulás út 16.

Török Tamás polgármester

15./ Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki

Fő út 93.

Bander József polgármester

16./ Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr

Kossuth L. tér 1.

Herczeg Zsolt polgármester

17./ Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve

Petőfi tér 1.

Vida Tamás polgármester

18./ Kenderes Város Önkormányzata
5331 Kenderes

Szent István út 56.

Pádár Lászlóné polgármester

19./ Jászkarajenő Község önkormányzata
2746 Jászkarajenő

Rákóczi út 16.

Palya István Kálmán polgármester
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20./ Kőröstetétlen Község Önkormányzata
3745 Kőröstetétlen

Kocséri út 4.

Pásztor Imre polgármester

21./ Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű

Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal polgármester

Az Önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak működési feltételeit.
Tagok rögzítik, hogy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz igazodó arányos teherviselés alapján hozzák
létre, a társuló önkormányzatok települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációjának hatékonyabb és célszerűbb
megoldása, és az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív Program támogatásának
(továbbiakban: KEOP támogatás) projekt céljára történő elnyerése, illetve felhasználása, valamint a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése érdekében.
Tagok a KEOP támogatással kívánják a meglévő települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációját megvalósítani,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A Társulás létrehozatalának célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása, valamint a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése.
I.
A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás)
A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.
A Társulás postacíme: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.
A Társulás működési területe: a Tagok közigazgatási területe
A Társulás tagjainak neve, székhelye, és képviselője:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok

Kossuth tér 9.

Szalay Ferenc polgármester

Rákóczifalva Város Önkormányzata
5085 Rákóczifalva

Szabadság tér 2.

Kósa Lajos polgármester

Szajol Község Önkormányzata
5081 Szajol

Rózsák tere 1.

ifj. Szöllősi József polgármester

Tószeg Község Önkormányzata
5091 Tószeg

Rákóczi út 37.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Tiszavárkony Község Önkormányzat
5092 Tiszavárkony

Endre király út 37.

Hegedüs István polgármester
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Tiszajenő Község Önkormányzata
5094 Tiszajenő

Vasút út 11.

Puskás Béla Csaba polgármester

Vezseny Község Önkormányzata
5093 Vezseny

Fő út 13.

ifj. Szabó Ferenc polgármester

Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas

Rákóczi út 56.

Jánosi József polgármester

Szászberek Község Önkormányzata
5053 Szászberek

Béke út 1.

Alapi József polgármester

Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász

Szabadság tér 1.

Molnár Péter polgármester

Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós

Kossuth L. út 135.

Markót Imre polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek

Szent Erzsébet út 171.

Tatár László polgármester

Kétpó Község Önkormányzata
5411 Kétpó

Almásy tér 1.

Keresztes Péter Pál polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba

Dózsa Gy. út 26.

Rédai János polgármester

Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő

Alkotmány út 26.

Kazinczi István polgármester

Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel

Szabadság út 10.

Nagy Szilárd polgármester

Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes

Felszabadulás út 16.

Török Tamás polgármester

Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki

Fő út 93.

Bander József polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr

Kossuth L. tér 1.

Herczeg Zsolt polgármester

Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve

Petőfi tér 1.

Vida Tamás polgármester

Kenderes Város Önkormányzata
5331 Kenderes

Szent István út 56.

Pádár Lászlóné polgármester
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Abony Város Önkormányzata
2740 Abony

Kossuth tér 1.

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Jászkarajenő Község önkormányzata
2746 Jászkarajenő

Rákóczi út 16.

Palya István Kálmán polgármester

Kőröstetétlen Község Önkormányzata
3745 Kőröstetétlen

Kocséri út 4.

Pásztor Imre polgármester

Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal polgármester

Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Település neve

Lakosságszáma (fő)
2015.01.01-én

1./ Szolnok Megyei Jogú Város

72 786

2./ Abony Város

14 563

3./ Szajol Község

3 722

4./ Rákóczifalva Város

5 307

5./ Tószeg Község

4 320

6./ Tiszavárkony Község

1 518

7./ Tiszajenő Község

1 576

8./ Vezseny Község

647

9./ Zagyvarékas Község

3 384

10./ Szászberek Község

1 017

11./ Újszász Város

6 153

12./ Törökszentmiklós Város
13./ Fegyvernek Város

20 626
6 447

14./ Kétpó Község

690

15./ Kuncsorba Község

621

16./ Tiszatenyő Község

1 649

17./ Kengyel Község

3 552

18./ Örményes Község

1 007

19./ Tiszapüspöki Község

2 075

20./ Mezőtúr Város

16 675
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21./ Túrkeve Város

8 678

22./ Kenderes Város

4 508

23./ Jászkarajenő Község

2 707

24./ Kőröstetétlen Község

875

25./ Martfű Város

6305

A Társulás bélyegzője:
- hosszú bélyegző (a bélyegzőn a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma)
- körbélyegző (körben a Társulás neve és székhelye)
A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodás IV. fejezetében megjelölt cél(ok) elérése érdekében
önkormányzati Társulást hoznak létre.
A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései:
A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a
Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben
fel kell tüntetni.

II.
A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA
A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan időtartamra, de legalább a vonatkozó
pályázatok, beruházási szakaszának befejezését követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.
III.
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A Társulás mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik. A Társulás gazdálkodási,
pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulás operatív végrehajtási feladatait a projekt megvalósítására létrehozott projektszervezet végzi.
Társult önkormányzati Tagok megbízásából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - az alapítók képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel
kezdeményezése iránt.
IV.
A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI
Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási feladataihoz
kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg:
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1./ Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása
A Társulást alapító önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja, valamint a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak Társulás útján történő
üzemeltetése (továbbiakban: Projekt) vált szükségessé a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás
megvalósítására létrejött konzorciumi, valamint önkormányzati döntések eredményeképpen.
Tagok egyetértenek abban, hogy Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatok felszíni és felszín alatti vizeinek
további szennyezésének megakadályozása, és a környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell
a lakosságot és környezetet is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott
települési szilárd hulladéklerakókat.
Tagok kiemelten a települések szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósítás érdekében kívánják a projektet
megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A hulladéklerakó rekultiváció magába foglalja a tagok felhagyott hulladéklerakóján a hulladék jogszabályban
meghatározott módon történő rendezését, fedését, takarását, növényekkel való telepítését, monitoring kutak kiépítését,
szükség szerint biogáz rendszer megépítését.
Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a
Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás,
mind a térségben élő lakosság számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál.
A rekultiváció megvalósításához a Tagok nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a rekultiváció megvalósítása
csak nemzeti, illetve uniós támogatás igénybe vételével lehetséges. A rekultiváció projekt európai uniós támogatásra
jogosult, mert olyan egymással összefüggő beruházás-igényes környezetvédelmi infrastrukturális projektelemekből áll,
amelyek lehetővé teszik az érintett térség számára az Európai Unió által felállított környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelést. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban
részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan beruházási projektjeit, melyek
nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.
Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából igénybe kívánják venni az
Európai Unió Kohéziós Alapjának pénzügyi eszközeit és a KEOP támogatási rendszerében ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési támogatást.
A hatályos előírások szerint, ha a KEOP támogatással megvalósuló rekultiváció projekt kedvezményezettje egynél több
önkormányzat, a jogi személyiséggel rendelkező társulás kötheti meg a támogatásra vonatkozó támogatási szerződést.
A Tagok megállapítják, hogy a KEOP támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi kötelezéseknek való
megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás keretében kívánják a rekultivációs
projektet megvalósítani.
2./ Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és
hasznosítása
Tagok az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben foglalt üzemeltetési struktúrának való
megfelelés érdekében a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött
vagyontárgyak üzemeltetését a Társulás útján kívánják megvalósítani.
A Tagok - tekintettel a Társulási Tanács 20/2013. (VI.25.) számú és a 23/2013. (IX.30.) számú a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntéseire - a hulladékok elkülönített gyűjtésével
kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladataikat a Társulás által kívánják ellátni.
A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti - vagyontárgyak vonatkozásában
- intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve
kötelezettek. Tagönkormányzatok vállalják ez ehhez szükséges jogszabályok szerinti döntések meghozatalát.
A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer
(ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak (Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények)
rendelkezésre állását - a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az NHSZ
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Kétpó Kft., mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 42. § (2) szerinti hulladékkezelő útján
valósítják meg.
A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű tekintetében Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a vagyontárgyak működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatására, valamint a szerződés megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére biztosítani
kell a rendelkezésre állás biztosítását.
3./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további fejlesztése
A Ht. 92. § (1) bekezdése alapján a 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét
képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét
a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek
telepítésével került megoldásra az ISPA projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai
alapján az anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé vált a szelektív
hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg
2013. év júniusában, melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott határidő első napján „Szolnoki
térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának vezetője
a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt útján létrejött vagyontárgyak
rendelkezésre állását Hasznosító útján valósítják meg a vonatkozó Társulási döntések alapján.
V.
ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI
1./ Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása tekintetében
Tagok rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt előkészítésére irányuló feladatok
végrehajtásához KEOP-2.3.0.-1F-2007-0009 azonosító számon regisztrált és 2008. június 9-én megkötött Támogatási
szerződésben vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített célok elérése érdekében, önkormányzati
felelősségvállalással a Társulás útján pályázatot nyújtanak be a KEOP program keretében megvalósuló, hulladéklerakó
rekultivációt célzó projektek II. fordulós pályázatán igénybe vehető támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és a források
felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok kifejezetten felhatalmazzák a Társulást, hogy nevükben a támogatási
szerződést megkösse.
A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az esedékesség időpontjában
alapvető kötelezettségük.
A megállapodást, alapító okiratot aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnek
minden, a hatáskörükbe tartozó, és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó
folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a Strukturális Alapok felhasználására vonatkozó hazai előírásokat,
a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a
támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.
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Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott
érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.:
helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos
információadás és kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen
elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.: üzemeltetési) szerződésekre, valamint az
önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is.
2./ Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és
eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok rendszerének további fejlesztése tekintetében
Tagok rögzítik, hogy az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben foglalt üzemeltetési
struktúrának meg kívánnak felelni, melynek érdekében bővítik ki az együttműködésüket.
A Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó
projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése, valamint a Tagi önerő biztosítása érdekében hozzák létre a Társulást
és annak szervezeteit. Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP támogatási
rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
2.1./ Az együttműködési kötelezettség terén:
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással;
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a konzorciumi formában kötött megállapodásaikban, valamint
határozataikban foglaltakat jelen együttműködésük során értelemszerűen irányadónak tekintik;
- Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel,
egyébként azok bizalmasan kezelendők;
- Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják,
a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját
területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket,
valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik;
- Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat,
kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban, a KEOP támogatási pályázatában, az EU Önerő Alap
pályázatában, illetve a KEOP előírásokban foglalt rendelkezéseket;
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
járnak el,
- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti időszakos üzemeltetésére vagy annak biztosítására.
2.2/ Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió
KEOP támogatási programjában való részvétel;
Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás működési költségeinek biztosítására;
A projekt kidolgoztatása;
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
A KEOP támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
Közbeszerzési eljárások kiírása, az eljárás lefolytatatásában közreműködés, a megkötött szerződések ellenőrzése;
Minőségbiztosítási követelmények érvényre juttatása;
Költségfelosztás elfogadása a települések között;
Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
Civil szervezetek bevonása;
Tervezési és építési feladatok közbeszereztetésében, engedélyek megszerzésében való közreműködés;
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A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem támogatható a KEOP támogatásból);
Szakértői munka koordinálása;
Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
2.3/ Műszaki területen:
Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és azok fenntartása és IV. fejezetben foglaltak szerint;
Helyszín előkészítése és építés;
Együttműködés a kivitelező(k)kel;
az ún. Mérnöki (projekt felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői, építési és eszközbeszerzési szerződések
megkötése;
Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
Műszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele;
A projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való részvétel;
A rekultivációs projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer tulajdonjogi átvétele
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt
üzemeltetése

során létrejött vagyontárgyak

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás iránti kérelem befogadása előtt
meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy a támogatási kérelemben részletezett
munkálatok még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.
Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel (továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a 2014. május 21-én
megkötött Támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP 1.1.1/C projekt célja: a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és
informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások
helyettesítésére.
Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak végéig egymással
együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt,
mely a támogatási szerződés, társulási megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne.
A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés) a
Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint történik.
AKEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban - azon rendelkezések kivételével, mely kifejezetten ezen projektre vonatkozik a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a Társulás és tagok határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - ezen belül a szelektív hulladék gyűjtését - az egyes tagönkormányzatok
döntéseik alapján saját maguk szervezésében látják el, illetőleg igényük szerint a Társulás többségi tulajdonában lévő cég
útján is elláthatják.
VI.
A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE
A Társulás tagjai a Ttv. 11.§, 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében és a mindenkor hatályos helyi
önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben kapott felhatalmazással
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élve, a Társulásra ruházzák át - önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett - az alábbi feladat- és
hatásköröket:
A Társulás a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatási, valamint a mindenkor hatályos hulladékról szóló törvényben meghatározott önkormányzati
közszolgáltatási feladatokat, mint a projekt megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban meghatározott
működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és
gazdasági felügyelete mellett végzi.
A Társulás TEÁOR ’08 szerinti tevékenységei:
TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása
TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása
TEÁOR 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés
TEÁOR 43.11 Bontás
TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje szerinti
tevékenysége:
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján folytatja.
VII.
A TÁRSULÁS SZERVEZETE
Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács
b) A törvényességi ellenőrzés szerve: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
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c) A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke
d) A Társulás döntés előkészítő és végrehajtó szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint
projektszervezet
A./A TÁRSULÁSI TANÁCS
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.
A Társulási Tanács Tagja akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A
meghatalmazást legkésőbb a Társulási Tanács ülésének megkezdéséig köteles a meghatalmazott Társulási Tanács Tagja a
Társulási Tanács elnökének átadni.
Amennyiben a polgármester képviselő személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a Társulási Tanács
elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester polgármesterré történt megválasztásával a Társulási
Tanács Tagjává válik. A polgármester személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem
igényli.
A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megillető szavazati jog mértéke az alábbiak szerint alakul:

Település neve

Sorszám

Szavazat
száma (db)

1

Szolnok

3804

2

Mezőtúr

871

3

Törökszentmiklós

4

Abony

761

5

Túrkeve

453

6

Fegyvernek

337

7

Újszász

321

8

Rákóczifalva

277

9

Kenderes

236

10

Tószeg

226

11

Kengyel

186

12

Szajol

194

13

Zagyvarékas

177

14

Jászkarajenő

141

15

Tiszapüspöki

108

16

Tiszatenyő

86

17

Tiszavárkony

79

1078
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18

Tiszajenő

82

19

Örményes

53

20

Szászberek

53

21

Kétpó

36

22

Kuncsorba

32

23

Kőröstetétlen

46

24

Vezseny

34

25

Martfű
Összesen

329
10 000

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott feladat-és
hatásköröket.
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
a./ a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves beszámolójának (mérlegének) elfogadása;
b./ a Társulás szervezeti és működési szabályzatának véleményezése;
c./ a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, esetleges díjazásuk megállapítása, visszahívásuk;
d./ eseti vagy állandó szerv létrehozása, a vezetője megválasztása, működési rendjének meghatározása, a munkaszervezet
kialakításával kapcsolatos kérdések;
e./ működési hozzájárulás és a Tagokat terhelő egyéb pénzügyi kötelezettség megállapítása, a Tagokat a Társulással
szemben terhelő fizetési kötelezettsége mértékének és arányának meghatározása;
f./ társulási megállapodás módosításának véleményezése,
g./ a tag kizárása és a Társulás megszűnésének elhatározása, amely a valamennyi Tag képviselő-testületek minősített
többségű határozata esetén lép hatályba,
h./ a megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása;
i./ a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, időbeli előrehaladásának elemzése és értékelése;
j./ a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum érdekében, illetve a végrehajtás
során felmerülő egyéb problémák körében;
k./ intézmény, más szervezet alapítása;
l./ minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a hatáskörébe von.
A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, valamint megvitatja azon egyéb
dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a projekt menedzsment alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít.
A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente legalább egyszer, de szükség
szerint többször is beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a
társulási megállapodást, az alapító okiratot, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló elfogadásakor. Egyebekben Társulási
Tanács üléseit szükség szerint tartja. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni, ha a Társulási Tanács kizárólagos
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hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével a Társulási Tanács
elnökénél indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.
A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács elnökének akadályoztatása
esetén az alelnök, annak akadályoztatása esetén az ülést a korelnök hívja össze.
Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt 8 nappal kell megküldeni a tagoknak.
A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell hozzá - amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz
kapcsolódó előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztéseket. Aki a Tagok részéről kéri a meghívót és az ülés anyagait
részére elektronikus úton is meg küldeni.
Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen van.
Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni változatlan napirendi pontokkal, az eredeti
időpontot követő 8 napon belüli időpontra. Az így összehívott Tanács ülése a résztvevő tagok számától függetlenül
határozatképes.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek
az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Tanács ülésére szükség szerint meg lehet hívni a projekttel foglalkozó kormányzati szervek projekt felelőseit.
Az ülésen a tagok képviselői nyílt szavazással döntenek a napirendben jelzett kérdésekben. A napirenden szereplő
határozati javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint a felének megfelelő szavazati arány
szükséges. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek.
Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag képviselője jelen van, és az adott
kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő hozzájárul.
A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének igen szavazata szükséges.
Az ülést a Tárulási Tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az Alelnök vagy ülésen jelen lévő képviselők közül a
korelnök vezeti.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő
képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerű
eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a Társulási Tanács által a jegyzőkönyv
hitelesítésére az ülésen megválasztott képviselő írja alá.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal vezetőjének. A jegyzőkönyv megküldéséről az Elnök gondoskodik.
A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartásba
bármely
Tag
betekinthet,
arról
másolatot
igényelhet.
B) A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE - ALELNÖKE
A Társulást az Elnök képviseli.
Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik.
Az Elnök feladathatáskörébe tartozik a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok döntéseinek végrehajtása.
Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be.
Az Elnök a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a./ képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik,
c./ intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt a módosítást követő 15 napon belül,
d./irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e./ összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
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f./gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről
g./a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h./ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i./évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak
ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
j./ellátja mindazon feladatokat, melyet jelen megállapodás a Társulási Tanács számára előír,
k./benyújtja a KEOP pályázatot a Közreműködő Szervezethez,
l./a támogatási szerződést aláírja;
m./bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek,
személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet;
n./a projekt megvalósítása érdekében szükséges eljárást lefolytatja, megköti a szerződéseket
o./ biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását követő 5 évig;
p./átveszi a tagsági kérelmeket, és azokat az ülés elé terjeszti,
q./gondoskodik a Társulás munkaszervezetének kialakításáról, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az Elnök teljes körű, a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvényben meghatározott felelősséggel tartozik a
Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A
Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, a. kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári
jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az Elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási kötelezettséggel - jogosult szakértők
igénybevételére, valamint segítő szervezet létrehozására a Társulás költségén.
Az Elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektszervezettel.
Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett,
önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó
költségeket a befizetett működési hozzájárulás fedezi.
A Társulási Tanács Elnökét és Elnök-helyettesét a Társulási Tanács a tagok egybehangzó szavazatával tagjai sorából
választja meg.
Az alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
A Társulás alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
Az Elnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni.
Az Elnök tisztsége megszűnik:
a.) a határozott idő leteltével
b.) az Elnök lemondásával,
c.) az Elnök halálával,
d.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével,
e.) az Elnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével,
f.) visszahívással.
Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább egy hónapos lemondási idővel lemondhat. Lemondás esetén az elnök köteles
az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az
alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
Az elnök tisztség lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése az alelnök köteles 15 napon belül a Társulási
Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.
Az alelnöki tisztség bármely okból történő megszűnése az Elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését
összehívni az új alelnök megválasztásának céljából.
34

Az Elnököt a Társulási Tanács ülése a tagok többségi szavazatával bármikor jogosult visszahívni.
C.) PROJEKTSZERVEZET
A Társulás Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, a projekt gesztori feladatait Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint projektszervezet látja el.
A projektszervezet feladatai az alábbiak:
a./ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
b./megszervezi a Társulás üléseit,
c./vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,
d./a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó tevékenységet végez,
e./ellátja a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
f./előkészíti a Keop támogatás 2. fordulós pályázatát
g./ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.
A projektszervezeten belül a projektvezető felelős a felelősségi körébe tartozó munka, feladatok szakmai irányításáért; a
módszertani irányításért és a minőségbiztosításért; a projekt egyes csoportjainak vezetéséért, a szakmai munka
összehangolásáért; a projekt részletes előkészítéséért; a projekt terv, működési rend és erőforrás-keretek betartásáért; a
folyamatos együttműködésért az ügyféloldali projektmenedzserrel
A projektszervezet köteles gondoskodni a Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátásáról; az
érintettekkel való kapcsolattartásról; a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációról; a workshopok, egyeztetések
konzultációk megszervezéséről; a szükséges jelentések időben történő szolgáltatásáról.
A projektszervezet felelős a projekt műszaki vonatkozású feladatainak koordinálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, a
projekttel kapcsolatos finanszírozási-pénzügyi feladatok ellátásáért, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátásáért.
VIII.
A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait külön együttműködési megállapodásban foglaltak alapján
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulás felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogot gyakorol.
A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik
a Társulás működését.
A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A
Társulás
működésének
ellenőrzésére
bármely
Tag
bármikor,
önállóan
jogosult.
Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban a Tag köteles a Társulás
Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.
A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás
gazdálkodására
és
működésére
vonatkozó
iratba
betekinthessen,
azt
megvizsgálhassa.
A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel.
A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni az ellenőrzés tapasztalatai
szerint a Társulási Tanács döntését.
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A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai tudomásul veszik, hogy a
KEOP támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt
ügyeit szintén ellenőrizni jogosultak.
A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEOP közreműködő szervezet, a KEOP irányító hatóság, a KEHI,
az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy
egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.
A Társulás belső pénzügyi ellenőrzést
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,
b) a belső ellenőrzési tevékenység és
c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységek központi harmonizációja, szabályozása és
koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a Társuláson belül a Társulási Tanács által folytatott első
szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök
felelős.
A Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles gondoskodni. A belső
ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit
közvetlenül az elnöknek küldi meg.
Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény
rendelkezései az irányadóak.
IX.
A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel az Elnök
képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás
az ügyleti meghatalmazás anyagi jogi feltételei szerint adható.
A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel írt vagy kézzel előírt,
előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét önállóan írja alá.

X.
A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ben
foglaltak az irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke jogosult.
XI.
A TÁRSULÁSI TAGSÁG
A) A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE
A önkormányzatok tagsági viszonya a Társulási megállapodás aláírásával keletkezik.
A Társuláshoz bármely, a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat.
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A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat
a./elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó egyéb szerződés(ek)
tartalmát, esetlegesen a Társulásban részvétele kapcsán támasztott egyéb követelményeket;
b./elismerje magára nézve kötelezően a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott határozatait;
c./a társuló önkormányzatok (a korábbi Tagok) képviselő-testületei minősített szavazattöbbséggel meghozott döntésével a
csatlakozást elfogadják;
d./eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve kötelezettséget vállaljon az önkormányzati
önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésére.
A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékát a Társulási Tanács Elnökének jelentheti be. A bejelentéshez csatolni
kell az önkormányzat képviselő-testületének a társuláshoz való csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a Tagok
közötti egyéb szerződés(ek), valamint a Társulási Tanács már meghozott döntéseinek elismerésére, az előírt pénzügyi
kötelezettségek vállalására vonatkozó döntését.
A csatlakozást elfogadó vagy elutasító tagi döntéseket a Társulási Tanács Elnöke - az utolsó képviselő-testületi döntést
követően közli a csatlakozni kívánóval.
A csatlakozni kívánó e döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a Társuláshoz csatlakozni. A társulásokra
vonatkozó törvényben rögzített időtartam leteltét követően a társuláshoz való csatlakozás év közben is lehetséges.
A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani kell, és a változást be kell jelenteni a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartást vezető szervezeti egységénél.
A csatlakozó önkormányzatot a csatlakozás időpontját megelőzően meghozott – különösen pénzügyi vagy fejlesztési
tárgyú - társulási tanácsi határozatok annyiban terhelik és kötelezik, amennyiben az a Társulás működéséhez, illetve a
vonatkozó határozat végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges; a csatlakozást követően meghozott valamennyi
határozat a csatlakozó önkormányzatot, mint tagönkormányzatot valamennyi tagönkormányzattal egyező módon kötelezi.
A Társulás csatlakozáskor meglévő és a folyamatban lévő pályázata során keletkező vagyonában a csatlakozó
önkormányzat tulajdont nem szerez és azok bevételeiből sem részesedik.
A csatlakozó önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott
határozatait; az abban foglaltak megvalósulását támogatja és elősegíti.

B)
A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló tagönkormányzatok között, a projektre
vonatkozó egyéb szerződés(ek)ben, illetve a Társulási Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget
tegyen, a projekttel kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeit határidőben teljesítse.
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának eléréséhez a tőle elvárható
támogatást nyújtsa. Ennek körében a tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a településeken keletkező, vegyesen gyűjtött
hulladékot a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba szállítják be.
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás rendelkezésére bocsássa azokat a
dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a Társulás működéséhez szükségesek.
Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata szükséges, akkor a döntéshez
szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő-testületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a
döntésről a Társulási Tanács elnökét értesíteni.
A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban - képviselője útján - szavazati joggal részt venni.
A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.
C.)
A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
A társulási tagság megszűnik:
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a./a Tag felmondásával (kiválás útján),
b./kizárással,
c./a Társulás megszűnésével.
A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a felmondással és kizárással kapcsolatos felelősségi szabályokat.
A Tag a Társulási megállapodást csak az adott év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - mondhatja fel. A mindenkor
hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezései alapján a
felmondásról szóló minősített többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban
köteles meghozni, és a Társulási Tanács elnökével és a Társulás tagjaival közölni.
A Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a KEOP, valamint KEOP 1.1.1/C
támogatásra vonatkozó támogatási szerződésben foglaltakat.
Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják, hogy a törvényben
biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP támogatás közreműködő szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő önrész és egyéb pénzügyi kötelezettségek összege
a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A Tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget a Tagok
szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra és hátrányos jogkövetkezményekre
vonatkoztatják, amelyet a további Tagok elszenvedni kénytelenek.
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti vissza.
A Társulás tagját a Társulási Tanács egyhangú döntésével a Társulásból a naptári év utolsó napjával kizárhatja, ha a Tag a
megállapodásban meghatározott valamely lényeges kötelezettségét megszegi, illetve annak határidőre nem tesz eleget, és
azt ismételt felhívás ellenére sem pótolja, és ha a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei több mint
fele minősített többségű határozatba foglalja elhatározását. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül különösen a működési
hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg kell hallgatnia.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a
Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól.
XII.
A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
A)
A
PROJEKT
FINANSZÍROZÁSA,
A
TÁRSULÁS
BEVÉTELEI
A rekultivációs projekt finanszírozását az Európai Uniós KEOP támogatása, központi költségvetési társfinanszírozás és
saját finanszírozás együttesen biztosítja.
A Társulás vagyona/bevétele elsősorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni eszközökből áll.
A Társulás bevételei különösen:
- a Tagok által a működési költségekre átadott vagyoni eszközök,
- a Tagok által a beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök,
- a beruházásban résztvevő lakossági társulat által az önrész finanszírozására átadott pénzügyi eszközök,
- a Társulás pályázat útján elnyert pénzügyi források
- vállalkozási bevétel
A Társulás működési költségeinek finanszírozása tárgyában, a tárgyévben esedékes befizetések üteméről és mértékéről
minden évben, az év elején a Társulási Tanács dönt, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.
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A beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő mértékét és annak befizetési
ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni
tudják.
A beruházásban résztvevő lakossági társulat a Társulással megkötött pénzeszköz átadási és átvételi szerződés alapján
nyújtja
az
anyagi
hozzájárulást
a
Társulás
bevételeihez.
A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele, a Társulás által elnyert további támogatás és a Társulásnak
tett felajánlások.
A Társulás induló vagyonnal nem rendelkezik. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat a Társulás
rendelkezésére akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról
szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják.
Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. §), de saját vagyonnal csak akkor rendelkezik, ha a tagjai a társulási
megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve
kötelezettséget vállaljon, így döntenek.
Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti - működéséhez szükséges, hogy vagyoni
jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon - figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A
Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához
szükséges intézkedésekről szóló, 2014. februárjában hozott képviselő-testületi határozataira - a Társulás vagyonát képezik
a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül beszerzett vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi.
A Társulás megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a Tagokat. A Társulásból történő
kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését.
A Társulás a Tagok által alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés során keletkezett saját
vagyona
és
annak
szaporulata
a
Társulást
illeti
meg.
Tagok a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 51%-os mértékű osztatlan közös tulajdonukban lévő üzletrészüket vagyoni
hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátják. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Remondis Kétpó
Kft-ben fennálló 49%-os mértékű önálló üzletrészét vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátja. A
Remondis Kétpó Kft-ben meglévő közös tulajdonú üzletrészükkel kapcsolatos - a Ptk. osztatlan közös tulajdonra
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - tulajdonosi jogosultságaik gyakorlására az önkormányzatok a 2009.07.13-án
külön megállapodást kötöttek.
A tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzügyi hozzájárulás - a tagok Remondis Kétpó Kft.-ben fennálló
részüzletrésze - mértéke jelenleg:
Önkormányzat megnevezése

Pénzügyi hozzájárulás
névértékben kifejezve (ezer Ft)

1.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

8 128

2.

Abony Város Önkormányzata

1 859

3.

Szajol Község Önkormányzata

526

4.

Rákóczifalva Város Önkormányzata

717

5.

Tószeg Község Önkormányzata

617

6.

Tiszavárkony Község Önkormányzata

224

7.

Tiszajenő Község Önkormányzata

216

8.

Vezseny Község Önkormányzata

90

9.

Zagyvarékas Község Önkormányzata

10. Szászberek Község Önkormányzata

483
22

39

11. Újszász Város Önkormányzata

876

12. Törökszentmiklós Város Önkormányzata

3 068

13. Fegyvernek Város Önkormányzata

943

14. Kétpó Község Önkormányzata

108

15. Kuncsorba Község Önkormányzata

104

16. Tiszatenyő Község Önkormányzata

247

17. Kengyel Község Önkormányzata

527

18. Örményes Község Önkormányzata

162

19. Tiszapüspöki Község Önkormányzata

271

20. Mezőtúr Város Önkormányzata

2 534

21. Túrkeve Város Önkormányzata

1 345

22. Kenderes Város Önkormányzata

700

23. Jászkarajenő Község Önkormányzata

418

24. Kőröstetétlen Község Önkormányzata

103

A Társulási Tanács ülése jogosult a Tagok számára további befizetési kötelezettséget meghatározni, és megjelölni az
egyes
Tagok
hozzájárulásának
mértékét.
Eltérő megállapodás hiányában a Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás a tagokat a beruházási hányadok arányában
terheli.
Ha a Társulás gazdálkodása veszteséges, úgy a Társulási Tanács határozata nélkül is köteles minden Tag - a beruházási
hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges hozzájárulást az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a
felhívásban
megjelölt
határidőben
befizetni.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el.
A Társulási beruházás következtében létrejövő létesítmények megvalósításához szükséges saját finanszírozást az adott
létesítmény leendő tulajdonosaként megjelölt Tag biztosítja.
A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők:
- saját forrás (azaz
- a járulékos költségek.

a

beruházási

költségek

támogatásból

nem

fedezett

hányada),

valamint

A szállítói számlák esedékességekor a támogatási szerződésben foglaltak, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások
szerint a Projektszervezet szervezet utalja át a projekt lebonyolítási számlára a szállítói számlára eső sajáterő-hányadot,
amelynek társönkormányzatoktól beutalt részének megfelelő időben a Társulás elkülönített célszámláján kell
rendelkezésre állnia.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak és a járulékos
költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet
biztosítják, illetve számlavezető bankjuktól a fizetés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot kérnek.
A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Projektszervezet felhívása alapján, a szükséges ütemezésben teljesítik. Az
átvállalt feladatokhoz kapcsolódó, az elméleti érdekeltség alapján kiszámítandó saját finanszírozás is az előbb definiált
részelemekből áll.
Tagok vállalják, hogy évente a Társulás átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó megállapodást megkötik,
illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes megkötése esetére is a pénzügyi
kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen kikényszeríthetőek.
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Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi
kötelezettségeik biztosítására biztosítékok nyújtását kérheti tőlük a Tanács.
B)
A
PROJEKT
EREDMÉNYEKÉNT
ÜZEMELTETÉSE

LÉTREJÖVŐ

LÉTESÍTMÉNYEK

TULAJDONJOGA

ÉS

Tagok megállapodása értelmében a szilárd hulladéklerakók az adott települési önkormányzat tulajdonában maradnak.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Társulás ezen vagyonelemeket a
nevezett Tagoknak köteles aktiválásukat követően átadni. A vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és
szakmai állásfoglalásokban foglalt előírásokat teljesíteni kell.
A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a támogatási szerződésben
foglalt fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító Hatóság Vezetőjének előzetes engedélyével, a
foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el.
A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt önkormányzatok és a majdani
üzemeltetők kötelesek lesznek ésszerűen együttműködni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
C)
INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA
Intézmény vagy más szervezet alapítása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A Társulás gazdálkodó szervezetben való részvétele, a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A Társulási Tanács elnöke a felügyelő bizottsági tag, az ügyvezető felett a megválasztás és visszahívás,
összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen személyekkel szembeni követelések megállapítása és
érvényesítése kivételével valamennyi, - a tisztség ellátásához kapcsolódó - jogot gyakorol.
A Társulás tulajdonát képező egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének (taggyűlése, közgyűlése stb.)
kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkört a Társulási Tanács gyakorolja, kivéve az olyan szerződés megkötésének
jóváhagyásáról szóló döntést, amelyet a társaság saját tagjával köt. Ebben az esetben bruttó 25 millió Ft érték alatt a
Társulási Tanács elnöke, bruttó 25 millió Ft érték felett a Társulási Tanács dönt. A meghozott Társulási döntés(ek)ről a
Társulási Tanácsot a következő ülésén tájékoztatni kell.
A Társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet megnevezése:
1.Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság
5000, Szolnok Arany J. u. 2.
2.NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft (névváltozás előtt Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft) 5411, Kétpó
Almásy tér 1.
XIII.
A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZŐ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍTÉKOK
Tagok egyenként jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben
esedékes sajáterő-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek megfelelő összeget (azaz a saját finanszírozás éves
részét) az adott évi költségvetésükbe beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi forrást meghatározzák.
A Tagok által a projekt megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
Tudomásul veszik továbbá, hogy késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét (amely azonban
nem lehet kevesebb mint a törvényes késedelmi kamat) köteles késedelmi kamatként megfizetni a Társulásnak.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási
tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
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Tagok vállalják, hogy a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben biztosítandó biztosítékok és
szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében együttműködnek a Társulással, vállalják a támogatási szerződésben és a
Társulási Tanács döntéseiben igényelt biztosítékok nyújtását és az egyedi biztosítéki megállapodások megkötését, és
elfogadják, hogy a teljesítés fedezetére a Társulás a Tagi sajáterő-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek
megfelelő
összeg
megfizetésére
egyéb
biztosítékokat
is
kérhet.
A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkező késedelmekkel, támogatási szerződéstől történő eltérésekkel
(az ellenőrzések során feltárt hibákkal) és a támogatási szerződésben vállalt (ellenőrzéstűrési, stb.) kötelezettség
megszegésével okozott kárért a kárt okozó Tag a felelős.
A Tagok kijelentik, hogy a KEOP pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerződésben és mellékleteiben foglaltakat
a Társulás útján magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni. Elfogadják, hogy a támogatást nyújtó szervezettel szemben,
a Társulás által megkötött támogatási szerződés alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelően lesznek
felelősek.
XIV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. A Társulást a Tagok a projekt megvalósítására hozzák létre.
A Társulás megszűnik, ha
a) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai törvény által előírt többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján
A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszűnése
esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
Tagok a Társulás megszüntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó
egyéb kérdésekről is.

XV.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A Társulás célját képező projekt
megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása, melyet a Tagok a KEOP pályázatban,
valamint a KEOP 1.1.1/C projektben foglalt nyilvánossági terv szerint végeznek.
A nyilvánossági tervben foglaltaknak megfelelően a tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját
szervezeteik útján a lakossági tájékoztatásra. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében
kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése,
szervezése.
A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos
valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. A Társulásnak
folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a
beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.
Tagoknak a teljes pályázati és beruházási időszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást kell nyújtaniuk a településeik
polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl.
lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.)
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XVI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása
esetén,
30
napon
belül
meg
kell
jelölniük
az
új
tagi
képviselőket.
Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és a szerződés céljának és az aláíró
Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének
érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna
meg.
A Felek közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban felmerült
esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Arra az esetre, ha a jogviták békés úton történő rendezésére tett
törekvés bármely okból nem vezet eredményre, a Felek jogvita esetére alávetik magukat perértéktől és pertárgytól
függően a Társulás székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának.
A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes megállapodást tartalmazza. A jelen
megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése csak írásban és a Felek által szabályszerűen aláírt formában
érvényes.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a mindenkor hatályos
helyi önkormányzatokról szóló törvény, mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény társulásra vonatkozó
rendelkezései, mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény, mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen megállapodást megfelelően előzetesen
(minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes
és kötelező.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok dokumentumaiban, különösen a
Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági Tanulmányokban foglaltak az irányadók.
Szolnok, 201….. ……………...
____________________________________________
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
____________________________________________
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
____________________________________________
Mezőtúr Város Önkormányzata
____________________________________________
Abony Város Önkormányzata
____________________________________________
Túrkeve Város Önkormányzata
____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
____________________________________________
Újszász Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákóczifalva Város Önkormányzata
____________________________________________
Kenderes Város Önkormányzata
____________________________________________
Tószeg Község Önkormányzata
____________________________________________
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Kengyel Község Önkormányzata
____________________________________________
Szajol Község Önkormányzata
____________________________________________
Zagyvarékas Község Önkormányzata
____________________________________________
Jászkarajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszatenyő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszavárkony Község Önkormányzat
____________________________________________
Tiszajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Örményes Község Önkormányzata
____________________________________________
Szászberek Község Önkormányzata
____________________________________________
Kétpó Község Önkormányzata
____________________________________________
Kuncsorba Község Önkormányzata
____________________________________________
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
____________________________________________
Vezseny Község Önkormányzata
____________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
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VIII. NAPIREND:
Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról /írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy 2013. év óta folyamatos átalakuláson megy keresztül a hatósági
ügyintézés. A járási hivatalok megalakulásával a Polgármesteri Hivatalban végzett munkák nem
csökkentek. 2015. márciustól a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális
segélyek elbírálása a járási hivatal hatáskörébe átkerültek., ami nagy volumenű feladatkör volt.
Lelkes és szorgalmas kollégák végzik a hatósági munkákat, a tárgyi feltételeken kell még javítani.
Jegyző hatáskörébe került a Központi Címregiszter (KCR), ami ez év szeptemberétől működik
élesben, így nem lett kevesebb a Hivatalban a feladat.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a hatósági
ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta.
116/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
A hatósági ügyintézés törvényességéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági
ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
XI. NAPIREND:
Előterjesztés „A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a Kulturális
és természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki
kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli
Baghy malom és környezetének megőrzése az utókor számára”című projekt tervezési és
kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Nagy Szilárd polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
ez egy feltételes eljárás, ami azt jelenti, hogy szerződés csak akkor lép életbe, ha a pályázatot
sikeresen elbírálják. Az eljárás, az ajánlati felhívás három,- előzetes tájékozódás alapján a feladat
ellátásra pénzügyileg, gazdaságilag és műszakilag, szakmailag megfelelő, előminősítettajánlattevőnek történő megküldésével indítható.
Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság „a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a Kulturális és természeti örökség programja
keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség
megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli Baghy malom és környezetének
megőrzése az utókor számára”című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás kiírására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő- testületnek.
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta.
117/2015.(X.08.) Kt.
Határozat
„A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a Kulturális és természeti örökség
programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti
örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli Baghy malom és környezetének
megőrzése az utókor számára”című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás kiírására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás megindítását a melléklet szerint
jóváhagyja.
A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg:
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: Azonnal
1 Perfect Generál Építőipari Kft. 4130 Derecske, Kandia utca 1.
2. Márkó-Bau Generál Építőipari Szolgáltató Kft. 4241 Bocskaikert Gulyás P. utca 32. A. ép.
3. BAL-LAK Kft. 4031 Debrecen Könyves Tóth Kálmán u. 17..

Erről értesülnek:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr Fekete Nóra jegyző
3.Irattár Helyben
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Melléklet a 117/2015.(X.08.) Kt. határozathoz
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON-, ÉS TELEFAXSZÁMA
Név:
Cím:
Képviseli:
Központi telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:

Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám
Nagy Szilárd polgármester
+36 56 583 400
+36 56 583 409
polgarmester@kengyel.hu

KH technikai azonosító:
Kbt. 6. § (1) bek. szerinti besorolása:

AK15986
b)

2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET
Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:

KÁR-MENTOR Bt.
5000 Szolnok, Arany János u 20.
+36 56 426 226
+36 56 513 395
karmentor@brokerroyal.hu

3.) AZ ELJÁRÁS JOGCÍME
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés
alapján:
„Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalás
tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt
eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel. Az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell
eljárni.”
Közbeszerzés tárgya:
Szerződés típusa:

Építési beruházás – Tervezés és kivitelezés
Ptk. 6:238. § szerint Vállalkozási szerződés

Jelen eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra, amely az alábbiakat
tartalmazza:
„(3) Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az
eljárást megindíthatja – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának
megjelenésére –, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplők
figyelmét erre a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d)
pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy
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meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.”

Ajánlatkérő a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül HU07-0079-A2-2013 azonosító számon
pályázatot nyújtott be, mely pályázathoz a jelen feltételes közbeszerzési eljárást folytatja le.
A fentiek alapján a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés akkor lép hatályba, mikor
Ajánlatkérő a pályázatra/projektre vonatkozó Támogató Okiratot/Támogatási Szerződést
kézhez vette, a nyertes Ajánlattevőt erről tájékoztatta, és a nyertes Ajánlattevő a tájékoztatást
átvette.
A szerződés hatályát veszti, amennyiben a támogatásra irányuló igény elutasításra kerül, vagy az
igényeltnél kisebb összeg kerül elfogadásra és azt Ajánlatkérő saját forrásából kiegészíteni nem
tudja.

4.) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére oly módon, hogy azt az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet teljes terjedelemben
elektronikus formában (e-mailen és postai úton, CD formátumban) megküldi az ajánlattételre felhívni
tervezett gazdasági szereplők részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele,
az elektronikus formában megküldött dokumentációt írásban szükséges visszaigazolni, jelezve, hogy
megnyithatóan, olvashatóan érkezett.

5.1.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő tárgy:

45210000-2

Magasépítési munka

71240000-2

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

45212314-0

Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos
építési munkálatok

45212352-8

Ipari műemlékkel kapcsolatos építési munkák

45110000-1

Épületbontás és bontási munka, földmunka

45262210-6

Alapozás

45261400-8

Szigetelési munkák

45261310-0

Bádogosmunka

45261910-6

Tetőjavítás

További tárgyak:

5.2.) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE

„A

KENGYELI "BAGHY" MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGŐRZÉSE AZ UTÓKOR SZÁMÁRA” CÍMŰ
PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAINAK ELLÁTÁSA AZ ALÁBBI FŐBB PONTOK SZERINT:

(A részletes megvalósítandó feladatokat az Ajánlati dokumentáció V. fejezet Műszaki specifikáció
része tartalmazza.)
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A./ Fogadóépület felújítása és átalakítása - kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1469/3 hrsz.
A tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles, lévén a tervezett munkálatok az
épület meglévő tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem érintik.

B./ Kúriaépület részleges felújítása és átalakítása - kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1471 hrsz.
A tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles, lévén a tervezett munkálatok az
épület meglévő tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem érintik.

C./ Kemenceház és étkező – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1471 hrsz.
Az építkezést csak jogerős építési engedély alapján, és a hatóságnál történő bejelentés alapján
szabad elkezdeni.

D./ Tanösvény állomások – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major Hrsz.: 0115, 0114/20

E./ Külső munkák – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major

F./ Szélmalom – tervezési és kivitelezési munkálatok
F./1. Építészet
F./2. Molinológia
Építkezés helye: Kengyel – Baghy major 0115 hrsz.
Az építkezést csak jogerős építési engedély alapján, és a hatóságnál történő bejelentés alapján
szabad elkezdeni.
Az engedélyezési eljárással érintett ingatlanon – Kengyel – Baghy major Hrsz.: 0115 –
országosan védett szélmalom épület (műemléki törzsszáma: 4054) található, valamint az
engedélyezési eljárással érintett kunhalom ex lege védett Kengyel-Baghymajori-halom
nyilvántartott régészeti lelőhely (azonosító szám: 32823)
A JN-07D/EH/01541-8/2014 ügyiratszámú örökségvédelmi engedély az alábbi főbb pontokat
tartalmazza:
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„…1.1. A szélmalom felújításáról kiviteli terveket kell készíteni, és azt az építés
megkezdése előtt és azt a Jász- Nagykun - Megyei Szolnok Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatalával előzetesen jóvá kell hagyatni.
1.2. A faszerkezetekről faanyagvédelmi szakértői véleményt kell beszerezni a munkálatok
megkezdése előtt.
1.3 A szélmalom és vasúti sín közötti területen tervezett drótfonatos kerítés építését nem
engedélyezem.
1.4. A szélmalom körül tervezett tégla burkolatú járda építését nem engedélyezem.
1.5. A tégla burkolatú tervezett pihenő nem érhet a szélmalom falazatához.
1.6. A halom épületéhez felvezető, a kunhalom oldalában már korábban kialakított rámpa
leburkolása a régészeti örökség érdekeit nem sérti. Ugyanakkor a meglévő rámpa
kiszélesítését nem engedélyezem. …”
A kiviteli tervdokumentációnak a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet 9. § (5) bekezdésében
leírt tartalmi követelményeknek megfelelően kell, hogy készüljön.
A nyertes ajánlattevő jogdíj igénylése nélkül le kell, hogy mondjon a jelen eljárás
eredményeként elvégzett feladatok eredményét képező valamennyi szellemi termék szerzői
jogáról.
A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az általa készítendő kiviteli tervdokumentációra
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez a Megrendelő, mely kiterjed az alkotásátdolgozására is (306/2011.
(XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (5) bekezdés szerint).

A kiviteli tervdokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni az alábbi példányszámban:
- Nyomtatva - 4 eredeti példányban,
- DVD-n - 1 példányban

BECSÜLT ÉRTÉK:
A tervezésre vonatkozóan nettó 4.000.000.-Ft
A kivitelezésre vonatkozóan összesen nettó 85.795.885.-Ft, az alábbi megbontás szerint:

Épület megnevezése

Építészet
(nettó Ft)

Épületgépészet
(nettó Ft)

Villanyszerelés
(nettó Ft)

Fogadóépület

4 779 057

601 472

693 404

Kúriaépület

24 059 931

6 397 494

6 689 026

Kemenceház

8 964 181

779 423

805 958
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Tanösvény állomások
Külső munkák

4 245 193
10 299 034

1 040 885
511 446

Szélmalom
- építészet
- molinológia

3 209 381
12 720 000

A tervezésre és kivitelezésre mindösszesen nettó 89.795.885.-Ft.

6.) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
(Feltételes) Vállalkozási szerződés keretében a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakának a Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013
azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás
keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása.

7.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA:

-

A szerződés hatálybalépésének napját követő nyolc (8) hónap.

-

A munkaterület átadásának napja a szerződés hatályba lépésének napját követő 10. napig.

-

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, kizárólag előzetes egyeztetés alapján.

8.) A TELJESÍTÉS HELYE
NUTS-kód: HU322
TERVEZÉS:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám
KIVITELEZÉS:
Kengyel- Baghy major belterület Hrsz.: 1469/3, 1471
Kengyel- Baghy major külterület Hrsz.: 0114/20, 0115
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9.) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
9.1. A szerződés finanszírozása a Norvég Alap - Kulturális és természeti örökség programjához
kapcsolódó HU07-0079-A2-2013 azonosító számú Támogatási forrásból és az Ajánlatkérő saját
forrásából történik.
9.2. A támogatás szempontjából elszámolható költség várhatóan az ellenszolgáltatás összegének
95,00%-a Norvég Alap támogatásból, valamint 5,00% ajánlatkérői önrészből történik.
9.3. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), a szerződés
pénzügyi elszámolása a szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.

9.4.

ELŐLEG – KIVITELEZÉS:

- Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján előleget biztosít, melynek mértéke maximum a
szerződésben foglalt – áfa nélkül számított –, a teljes kivitelezési munkálatokra vonatkozó
ellenszolgáltatás 5,00%-ának megfelelő összeg.
- Amennyiben a nyertes Ajánlattevő előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtására köteles.

- Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg felhasználásával kapcsolatos számlákkal és egyéb
eredeti dokumentumokkal a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan benyújtandó 2.
részszámlában és a 3. részszámlában 50-50%-os arányban köteles elszámolni az
ajánlatkérőként szerződő fél felé.
9.5.

SZÁMLÁZÁS RENDJE:

- Az ajánlatkérőként szerződő fél részszámlázási lehetőséget biztosít.

- A TERVEZÉSi munkálatokra vonatkozóan 1 darab részszámla nyújtható be, amely a tervezési
munkálatokra vonatkozó nettó ajánlati ár 100 %-át tartalmazza. A nyertes Ajánlattevő a
számla kiállítására az Ajánlatkérő által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően
jogosult.

- A KIVITELEZÉSi munkálatokra vonatkozóan 3 darab részszámla és 1 darab végszámla
nyújtható be az alábbiak szerint:

- Az első részszámla benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik,
a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a nettó ajánlati ár minimum 25%-os mértékét
elérve.
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- A második részszámla benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához
kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a nettó ajánlati ár minimum 50%-os
mértékét elérve.

- A harmadik részszámla benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához
kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a nettó ajánlati ár minimum 75%-os
mértékét elérve.

- A végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően kerülhet
sor, azzal, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó ajánlati ár
20%-a.

- A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók
be azzal, hogy a nyertes Ajánlattevő (rész)számla kiállítására az Ajánlatkérő, illetve a
Műszaki Ellenőr által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.
9.7. A számlák kifizetése minden esetben banki átutaláson keresztül történik. A nyertes
Ajánlattevő számlájának, valamint a mindkét fél képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a
kézhezvétele után kerül kiegyenlítésre a számla.
9.8. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatást a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 130 §. § (1)-(6) bekezdése, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Támogatási
Szerződés, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően, a Műszaki
Ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kézhezvételének
napját követően szállítói finanszírozással teljesíti az alábbiak szerint:

9.8.1.
amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 130.
§ (3) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint –
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban
feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Támogató a 306/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon belül, a hivatkozott számlákban
feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés g) pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg.

9.8.2.
amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, abban
az esetben a számla ellenértékét a Támogató a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint
átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap.
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9.9. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett (az ajánlatkérőként szerződő fél) által
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be ((az Ajánlattevőként szerződő fél számlája és
mellékleteinek hiánypótlása esetén)).
9.10. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
9.11. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9.12. Műszaki - és a hozzátartozó pénzügyi ütemterv tervezetet az ajánlat részeként szükséges
benyújtatni.
A pénzügyi ütemterv tervezetnek a számla benyújtásának időpontját (kezdési időponttól számított x.
nap) és összegét is tartalmaznia kell.
9.13. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:155. § irányadó.
9.14. EGYÉB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK (KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN):
-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen annak 36/A. §-a;

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja.

-

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

-

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

-

236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás kihirdetéséről

-

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

-

Európai Unió és a Norvég Királyság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014-es időszakáról szóló megállapodás
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-

Európai Unió és a Norvég Királyság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014-es időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikkének értelmében a Norvég Királyság által
kibocsátott „Szabályzat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtásáról”

-

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

10.) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV)
AJÁNLATOT, VALAMINT A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
-

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

-

Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

11.) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
-

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

-

Egyösszegű nettó ajánlati ár: (Ft-ban megadva) – az ajánlati ár megadása során Ajánlattevőnek
figyelembe kell vennie, hogy a megadott ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattételi
felhívás, ajánlati dokumentációban megfogalmazott feladatok ellátásával és a szerződéses
feltételek elfogadásával felmerülő minden anyag-, díjköltséget, adót és járulékot, továbbá
minden egyéb felmerülő szokásos költséget. Ajánlatkérőnek nem áll módjában az ajánlati áron
túl további kifizetéseket teljesíteni.

-

Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy
tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.

12.) A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
(Ptk. 6:153. §, 6:154. §, 6:157. §, 6:186. § és a 6:187. §.) írta elő.

12.1.) KÉSEDELMI KÖTBÉR:
-

Az Ajánlatkérő a vonatkozó véghatáridő teljesítésének késedelme esetén, a késedelem minden
napja után 100.000.- Ft késedelmi kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a késedelmi
kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot meghaladó késedelem esetén – a
késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői
58

igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát,
mivel a 30 napot meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
-

Nem tekinthető az Ajánlattevő számára felróható késedelemnek, ezért az Ajánlattevő nem
felelős a közreműködő hatóságok (szakhatóságok) jogszabályokban meghatározott eljárási
határidejének elmulasztásából eredő késedelem esetén. A hatóságok késedelméből származó
idővel az Ajánlattevő teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik.

-

A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az
Ajánlatkérő 11745066-15410036-00000000 fizetési számlájára történő megfizetése.

12.2.) MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR
-

Meghiúsulás esetére kikötött kötbér összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás árának
a 20%-a.

-

Amennyiben Ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő jogosult
egyoldalú nyilatkozattal póthatáridő tűzése és érdekmúlás igazolása nélkül elállni a
szerződéstől.

-

Az ajánlatkérő jogszerű elállása esetén jogosult a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A
meghiúsulási kötbér Ajánlatkérő elállásának közlésével egy időben esedékes.

-

A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az
Ajánlatkérő 11745066-15410036-00000000 fizetési számlájára történő megfizetése.

-

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
a) az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja;
b) az Ajánlattevő a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
c) a szerződés teljesítése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
d) az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 napot meghaladó
késedelembe esik;
e) az Ajánlatkérő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által a szerződésszerű
teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
f) Ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

12.3.) ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK (ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN)
-

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő előleget igényel, úgy az igényelt előleggel azonos
összegben előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles.

-

Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont alapján az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel, amelyet abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani,
amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet.

-

Az előleg visszafizetési biztosítéknak addig kell érvényben maradnia, amíg a
részszámlákból ellentételezésre nem került az előleg összegének 100 %-a.
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-

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozatot szükséges
benyújtania, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsájtja

12.4.1.) RészTELJESÍTÉS - TERVEZÉS

- Ajánlattevő akkor teljesítette a tervezési feladatokat, ha a szerződés tárgyát képező
kivitelezési tervdokumentációt a szerződésben előírt példányszámban az Ajánlatkérő
részére leszállította, adott esetben a szükséges kiegészítéseket, illetve javításokat elvégezte.

- Ajánlatkérő a dokumentációk leszállítását követően a dokumentációt 10 munkanapon belül
észrevételezheti. Ajánlattevő az Ajánlatkérő észrevételei alapján a szükséges
kiegészítéseket, illetve javításokat is köteles elvégezni 10 munkanapon belül.

- Amennyiben az Ajánlattevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Ajánlatkérő jogosult a
hiba kijavítása érdekében a szükséges intézkedéseket az Ajánlattevő kockázatára és
költségére megtenni.

12.4.2.) TELJESÍTÉS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG - KIVITELEZÉS
-

A nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződés értelmében a munkálatokat szerződésszerűen,
teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I.
osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, adott
esetben az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

-

A nyertes Ajánlattevő az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt
kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

-

Ajánlatkérő 60 hónap jótállás vállalását írja elő.

-

A nyertes Ajánlattevő köteles saját költségén a lehető leghamarabb megkezdeni a hibák
kijavítását. A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási idő újrakezdődik azon a
napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás
megtörténik.
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-

Az Ajánlattevő jótállása megszűnik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az
Ajánlatkérőt terheli.
- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni.

13.) JOGI HELYZET (KIZÁRÓ OKOK) – MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:
-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem) az a
gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll.

-

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a jelen felhívás 13.)
pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

-

A kizáró okok fenn nem állását az Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint, valamint
Kbt. 58. § (2) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint kell
igazolnia. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 12. § alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell, valamint az
56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontja, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.

-

Az Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján, a Kbt. 58.§ (3)
bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely
a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, valamint az általa az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá.

-

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontját követő keltezésűnek kell lennie.

-

A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan
társaságnak minősül-e, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

-

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
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közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb)az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében
eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
-

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok keltezése nem lehet régebbi a jelen felhívás
megküldésének napjánál.

-

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számú (2012. június 1én megjelent), és a 2014. évi 57. számú (2014. május 16-án megjelent) Útmutatójában foglaltakra.

14.) AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KBT. 55. § (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG:
AZ

ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

P/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján saját vagy
jogelődje utolsó három üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti mérleg,
vagy eredménykimutatás benyújtása (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) egyszerű
másolatban; amennyiben az ajánlatkérő által
kért mérleg, vagy eredménykimutatás a
céginformációs
szolgálat
honlapján
megismerhető,
a
mérleg,
vagy
eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható mérleg, vagy
eredménykimutatás csatolása az ajánlatban

AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE(I):

P/1.) Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) saját vagy
jogelődjének mérleg szerinti eredménye az
utolsó három üzleti évből legalább kettő
évben nem volt negatív.
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nem szükséges;

P/2.) Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak) a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát a
felhívás megküldését megelőző 3 (három)
üzleti év vonatkozásában a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételére
vonatkozóan.

P/2.) Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) a felhívás
megküldését megelőző 3 (három) üzleti
évben összesen, a teljes - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele elérte,
vagy meghaladta a 100.000.000.- Ft-ot.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján, ha az Ajánlattevő P/1.) pont
szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (építési/felújítási munkák)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítja, ha az Ajánlattevő
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri vagy meghaladja a 10.000.000.- Ft-ot.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése alapján, ha az Ajánlattevő a P/1.) vagy
P/2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal
kapcsolatban
előírt
alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/3.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető
pénzügyi
intézményétől
származó, valamennyi (meglévő) számlájára
vonatkozó,
az
ajánlattételi
felhívás
megküldésétől visszafelé számított 24
hónapra vonatkozó nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre

P/3.) Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha az Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) a becsatolt
pénzügyi
intézmény/ek/től
származó
nyilatkozat/ok/ alapján megállapítható, hogy
az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 24 hónapra bármelyik
(meglévő) számláján 15 napot meghaladó
sorban állás nem fordult elő.
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állnak; az alábbi tartalommal:
- fizetési számlaszáma(i),
- mióta vezeti a fizetési számlát/it
- az ügyfél számláján az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszaszámított 24 hónapban
15 napot meghaladó sorba állítás előfordulte;
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontjában meghatározott fogalmat érti.

A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a P/1.), P/2.) és P/3.) alkalmassági feltételek
vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt
minimumkövetelményeknek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében a P/1.), P/2.) és P/3.) alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő a P/1.), P/2.) és P/3.) alkalmasság igazolása
során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
…
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően
- akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében meghatározott módon is
igazolhatja alkalmasságát.
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MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG:
AZ

ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:

AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE(I):

M/1.)1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és
a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2)
bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5
év legjelentősebb, műemlékkel kapcsolatos, a
beszerzés tárgyát képező műemlékkel
kapcsolatban
megrendelt
munkálat
jellegének és nagyságrendjének megfelelő
építési
beruházásainak
ismertetése
a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdés alapján a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti,
vagy 17. § (1a) bekezdésében meghatározott
módon.

M/1.)1. Az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok) az
ajánlattételi
felhívás
megküldésétől
visszafelé számított 5 éven belül rendelkezik
legalább 1 db, legalább nettó 6.000.000.forint értékű, a beszerzés tárgyát képező
műemlékkel kapcsolatban megrendelt
építési munkálat műszaki átadás-átvétellel
lezárt,
szerződésszerűen
teljesített
referenciával.

M/1.)2. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §
(2) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5
év legjelentősebb építési/felújítási munkák
ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdés szerinti, vagy 17. § (1a)
bekezdésében meghatározott módon.

M/1.)2. Az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok)
rendelkezik legalább egy darab, legalább
nettó 20.000.000.- forint összegű, az
ajánlattételi
felhívás
megküldésétől
visszafelé számított 5 évben teljesített sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult és
pozitív véleménnyel igazolt, (az igazolás
pozitív véleményű, ha tartalmazza, hogy a

A 306/2013. XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés
alapján,
amennyiben
az
alkalmasság
igazolásához
nem
Magyarországon teljesített referencia kerül
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország
jogrendje szerinti műemléki vagy azzal
egyenértékű besorolást kell érteni.
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teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően
történt)
építési/felújítási
munkálatokra vonatkozó referenciával,

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §
(5) pont szerinti igazolás minimális tartalma:
- a teljesítés helye, ideje (műszaki
átadás-átvétel időpontja);
- a szerződést kötő másik fél
megnevezése (név, székhely);
- a munka tárgya;
- munka tartalmának részletezése;
- az ellenszolgáltatás összege;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelően történt-e.

Az M/1.)1. és M/1.)2. alkalmasság minimum
követelményeinek Ajánlattevő egy referencia
igazolással is megfelelhet, ha az az M/1.)1.,
M/1.)2. alkalmasság minimumkövetelmény
pontban előírt követelményeknek megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az
egy referencia munkával történő megfelelés
esetén az előírt összegek is összeadódnak.

Közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként
való teljesítés esetén az igazolásból ki kell
derülni, hogy a gazdasági szervezet milyen
összegű teljesítést végzett.

M/2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a
310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
e) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozzon a
bevonni kívánt szakember személyéről;
valamint a bevonni kívánt szakember
szándéknyilatkozatát
arról,
hogy
a
teljesítésben,
annak
felelős
műszaki
vezetésében/tervezésében részt vesz.
Amennyiben a megajánlott szakember a
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék)
szerint a felhívás adott pontja tekintetében
ajánlatkérő
által
meghatározott
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben
a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettség és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlat igazolása tekintetében (a
szakmai
önéletrajzon
felül)
egyéb
dokumentum csatolása nem szükséges,
azokat az érvényes jogosultság igazolja,
melyet ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes
szakmai szervezet (kamara) által vezetett
nyilvántartásból.

M/2.)1. Az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok)
rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki
a) szakképesítése és szakmai gyakorlata
alapján megfelel a felelős műszaki
vezetői pozíció betöltésére előírt
266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1.
melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 1.
rész, 4. pontjában meghatározott
„MV-É-M”
Építési
szakterület
műemléki
részszakterülete
felelős
műszaki vezetői jogosultság kategóriára
vonatkozó
kamarai
nyilvántartásba
vételhez
szükséges
jogszabályi
feltételeknek (végzettséggel és szakmai
gyakorlattal),
vagy az azzal egyenértékű, a korábbi
szabályozás szerinti, 244/2006. (XII. 5.)
Kormányrendelet 1. melléklet, A felelős
műszaki vezetők besorolása, I. Rész, 2.
,,AM”
kategóriában
meghatározott
„MV-Ép/AM” felelős műszaki vezetői
jogosultság
kategóriára
vonatkozó
kamarai
nyilvántartásba
vételhez
szükséges
jogszabályi
feltételeknek
(végzettséggel és szakmai gyakorlattal).

A fentiekre tekintettel szükséges a szakmai
önéletrajzokban feltüntetni azon elektronikus
elérési utat, ahol az adott jogosultság
ellenőrizhető, valamint az adott szakember
kamarai nyilvántartási számát.
b) más tagállamban szerzett jogosultság
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Amennyiben az ajánlat benyújtásakor a
szakember
nem
szerepel
kamarai
nyilvántartásban, úgy a szerződéskötés
feltételeként előírt nyilvántartásba vételhez
szükséges végzettség/képzettség, illetve
szakmai gyakorlat igazolásának becsatolása
szükséges (másolatban).
Amennyiben a kamarai névjegyzékben az
ajánlat benyújtásakor nem szerepel a
szakember, úgy az ajánlattevő köteles
nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés
tervezett idejére a megjelölt szakember
kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezni
fog.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt,
hogy
amennyiben
a
szerződéskötés
időpontjára a kamarai nyilvántartásba vétel
elmarad, úgy az ajánlattevő visszalépésének
minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján,
amelynek
következtében
a
második
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg
az ajánlatkérő a szerződést, ha azt az
Összegezésben
megjelölte,
ennek
tudomásulvételéről az ajánlattevő nyilatkozni
köteles.

esetén a küldő, vagy származási
országban szerzett, az a) pontban
meghatározottal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Végzettség: felsőfokú végzettség
Gyakorlat: 5 éves felelős műszaki vezetői
gyakorlat

M/2.)2. Az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, ha az Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok)
rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki
a) szakképesítése és szakmai gyakorlata
alapján megfelel az építészeti tervezői
pozíció betöltésére előírt 266/2013.
(VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet, I.
Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki
tervezés, 2. pontjában meghatározott
„É”
Építészeti
tervezési
terület
jogosultság
kategóriára
vonatkozó
kamarai
nyilvántartásba
vételhez
szükséges
jogszabályi
feltételeknek
(végzettséggel és szakmai gyakorlattal),
vagy az azzal egyenértékű, a korábbi
szabályozás szerinti 104/2006. (IV. 28.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet II/A.
rész 1. Építészeti tervezési szakterület
(betűjele: É) jogosultság kategóriára
vonatkozó
kamarai
nyilvántartásba
vételhez
szükséges
jogszabályi
feltételeknek (végzettséggel és szakmai
gyakorlattal).
b) más tagállamban szerzett jogosultság
esetén a küldő, vagy származási
országban szerzett, az a) pontban
meghatározottal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Végzettség: felsőfokú végzettség
Gyakorlat: 5 éves építészeti tervezői
gyakorlat

Ajánlattevő az M/2.)1. és
M/2.)2.
alkalmassági pontokban előírtaknak egy fő
szakemberrel is megfelelhet, amennyiben
megfelel az M/2.)1. és M/2.)2. pontokban
előírt valamennyi követelménynek.
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Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül csatolásra, az
ajánlattevő köteles a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó mondata szerinti magyar nyelvű felelős fordítását
is csatolni. Az ajánlatkérő az idegen nyelvű és a magyar nyelvű dokumentumok közül a magyar
nyelvű dokumentumban foglaltakat tekinti irányadónak.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az M/1.)1., M/1.)2., M/2.)1. és M/2.)2. pontokban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az M/1.)1., M/1.)2., M/2.)/1. és M/2.)/2. pontokban előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az M/1.)1., M/1.)2., M/2.)/1. és M/2.)/2.
pontokban előírt alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására is a
támaszkodhat az alábbiak szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely
lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése
során.
…
Az M/1.) alkalmassági követelmény vonatkozásában, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés értelmében, amennyiben Ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. §. (6) bekezdés b) pontjában
foglaltakat, ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a referencia a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, az alábbiakat tartalmazza: „Az a szervezet,
amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság
igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi
teljesítések bemutatása igazolta.” Ajánlattevőnek a fentiekre vonatkozóan nyilatkozatot szükséges
benyújtania.

15.) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
-

Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

-

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (3) bekezdésében található „ajánlatban
szereplő iratok kiegészítése” lehetőséget, úgy értelmezi, és úgy fogja alkalmazni, hogy az
ajánlatot hiányzó iratokkal is ki lehet egészíteni.
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-

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

16.) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2015. október 26-án 10:00 óra

17.) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám, titkárság
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati
nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig
lehet benyújtani.

18.) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül
más nyelven nem nyújtható be.

19.) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Helyszín:

Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám, titkárság

Dátum:

2015. október 26-án 10:00 óra

20.) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján
meghatározott személyek.
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (1), (2), (3), (4), (6) és (7) bekezdés szerint.

21.) TÁRGYALÁSRA, HELYSZÍNI BEJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
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22.) TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Ajánlatkérő a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kulturális és
természeti örökség programja keretén belül HU07-0079-A2-2013 azonosító számon pályázatot
nyújtott be.

23.) A

KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁG,
ILLETVE JOGI SZEMÉLY

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, azonban a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Benyújtott ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk
kell egy megállapodás tervezetet, amely minimálisan tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés
időszakára vonatkozó, teljes jogkörű közös képviselő megnevezését, meghatalmazását; a tagok
egyetemleges felelősségvállalását a munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért;
valamint a tagok várható munka- és feladat megosztását. Amennyiben közösen ajánlatot tevők
nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az Ajánlatkérővel.
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdés rendelkezései alapján gazdasági társaság létrehozásának
lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös
ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé.

24.) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

25.) AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
-

Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártának napján kezdődik.

-

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

-

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
60 nappal meghosszabbodik.

26.) EGYÉB FELTÉTELEK
1.) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
- ajánlatkérő neve
- eljárás megnevezése
- a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt
felelősség nem terheli.
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell
benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
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Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet vagy gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre jogosultak.
A az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült
CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. Az
elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie,
lehetőség szerint egyetlen fájlban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon
benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány
tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak
alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat
minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz
tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:
„A
Norvég
Finanszírozási
Mechanizmus
2009–2014-es
időszakának
a
Kulturális
és
természeti
örökség
programja
keretén
belül
a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című
pályázati felhívás keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor
számára” című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása” .”– „közbeszerzési
ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Az ajánlatok benyújtásának helyszíne:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám, titkárság
2.) Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás 26.) Egyéb feltételek 1.) pontjában meghatározott
helyszínre.
3.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek) és alvállalkozónak, valamint a
kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek csatolnia kell az aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő
által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is (másolatban).
4.) Az ajánlathoz mellékelendő dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű
másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
5.) A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül.
6.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az
ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, jelen közbeszerzési eljárásban: Egyösszegű nettó ajánlati
ár.
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7.) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles
megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
8.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a
szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
9.) Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az
ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon munkák elvégzésére és felmerülő
költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak
megvalósulásához. Megrendelő semminemű ok miatt (így például a szerződés megkötése és a
megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett bárminemű áremelésből eredő) többletköltség igényt
nem fogad el.
10.) Az ajánlattételi felhívás 25.) pontjában meghatározott időtartam automatikusan
meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő.
11.) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő.
12.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű dokumentumon
kívül a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar
nyelvű vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás
alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult
személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás
tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.
13.) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124. § (4)
bekezdés alapján).
14.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes
hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok,
információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
15.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat.
16.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket
terheli.
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17.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék
csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikus úton történik. A
szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott
formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
18.) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
19.) Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, (Kbt. 60. § (1)
bekezdése) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 60. § (3) bekezdése
értelmében (a Kbt. 36 § (3) bekezdése alapján eredeti példányban) kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
20.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb igazolás helyett
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni és a Kbt. 36. § (5) bekezdés
szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az
érintett nyilvántartást.
21.) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54. §-a alapján tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, egészségvédelemre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
22.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,
az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
23.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket - az írásbeli összegezés minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. §
(1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződéskötés várható időpontja az írásbeli
összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap.
24.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58. § (4) és (5) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
25.) Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében az ajánlathoz csatolni
kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember
kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más
olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való
munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
26.) Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy a jelen felhívás 14.) pont M/2.)/1 és M/2.)/2. pontjában meghatározott
szakemberek vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembereket veheti igénybe. Ha
a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban
megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve,
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hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek.
E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
27.) Ajánlattevő részéről nyilatkozat benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában
megjelölt szakembert mely pozícióra kívánja igénybe venni a jelen közbeszerzési eljárás során.
28.) Az ajánlatnak adott esetben tartalmaznia kell az alkalmasság igazolására bemutató szervezet
(vagy személy) kifejezett nyilatkozatát, hogy milyen jogviszonyban (pl. munkajogviszony, megbízási
jogviszony) állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, vagy, hogy a szakembereket erőforrás
nyújtó szervezet biztosítja.
29.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő munkálatok,
szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő,
vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát (szabadalmi védjegy).
30.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényes
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja tartalmazza.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett
időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés
megküldését követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek
minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az
ajánlatkérő a Kbt. 124. §-ának (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.
31.) A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás
esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni a
310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26 §. (6) bekezdése alapján. A műszaki leírásnak nem lehet
olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági
szereplőket, vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös
megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia
kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a
felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak
valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja
alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét
megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel”
sor megjelöléssel. Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”,
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azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített
terméket jelölő tételszámmal.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26 §. (4)
bekezdésen foglaltakra.
32.) A munkaterület átadásánál és az építési napló vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
előírásait be kell tartani. Az eltakarásra, vagy továbbépítésre kerülő szerkezetre előírt mérések és
vizsgálatok eredményeit az építési naplóban rögzíteni kell.
33.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt a felvonulási
területet minimalizálja, valamint arról, hogy az építéssel érintett területen az ingatlanok
megközelítését csak úgy, mint a sürgősségi ellátást és katasztrófa elhárítást folyamatosan biztosítja.
34.) A munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint a munkaidőn túli munkavégzés lehetőségét
Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az épület felügyeleti
költségét Ajánlattevőnek kell vállalnia.
35.) A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek,
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a nyertes ajánlattevő feladata, költsége is az
ajánlattevőt terheli.
36.) Az esetleges használatbavételi engedély megkérése a nyertes Ajánlatkérő megbízása alapján
Ajánlattevő feladata, díja nem az ajánlattevőt terheli.
37.) Ajánlattevő feladatát képezi a bontási törmelék, hulladékok, egyéb munka végzése során
keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági
előírásoknak megfelelő elszállítása, elhelyezése, semlegesítése, továbbá az építési területen az
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
38.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a
munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi
előírások betartásáról.
39.) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen
kiértékelhető körülményt figyelembe vett, nyilatkozzon továbbá, hogy tudomással bír arról, hogy a
szerződés megkötését követően a nyertes Ajánlattevő viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan
hiányosságából adódik, melyet a nyertes Ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
40.) Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést elektronikusan bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás beárazásával
határozza meg, melyet az ajánlat részeként kell benyújtani.

27.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § szerint írja
elő a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.

28.) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
2015. október 09.
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II. FEJEZET
76

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott
meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő ajánlati
feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a 2011. évi
CVIII törvényt jelöli. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatuk elkészítésekor
vegyék figyelembe (különösen, de nem kizárólagosan) az alábbi rendelkezést is: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.
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1.

A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA

A Dokumentáció Ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról
szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen
eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen
formában történő felhasználásához Ajánlatkérő nem járul hozzá. Az ajánlati dokumentáció nem
mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat. Az ajánlattételi felhívás és az
ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő, az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és az
ajánlattételi dokumentációban meghatározott valamennyi tartalmi és formai követelménynek
megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmasan kell
kezelniük, melynek tartalmáról harmadik félnek információt nem szolgáltathatnak, ha csak ez az
ajánlat elkészítéséhez, illetve az esetleges jogvitát rendező eljárások lefolytatásához nem
szükségesek.

2.

AJÁNLATKÉRŐ NYILATKOZATA

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége”
szakaszban meghatározott szerződés teljesítéséhez pályázatot nyújtott be.

3.

AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget Ajánlattevő viseli.
Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban Ajánlattevők részéről semmilyen
jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy Ajánlatkérő az eljárást
eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat,
dokumentumokat nem szolgáltatja vissza.

4.

KAPCSOLATTARTÁS

-

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra
kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem
dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a
dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az
ajánlatok bontását megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési
tanácsadónak faxon és e-mailben - Word formátumban - eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

-

A Kbt. 45. § (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben
foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek
nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. Az
ajánlatkérő – ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő
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rendelkezésre – ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi vagy
részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
-

Amennyiben Ajánlatkérő él a Kbt. 45. § (4) bekezdésében biztosított lehetőségével, úgy
Ajánlatkérő a határidő meghosszabbításáról és az új határidőről valamennyi Ajánlattevőt
haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.

-

Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az
Ajánlattevők által feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a törvényes
határidőn belül megadja.

-

A kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.

-

Ajánlattevők a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni
kötelesek.

-

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az
Ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak e-mailben küldtek meg! A beérkezés tényét és
időpontját vita esetén Ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni.

-

Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll
módunkban választ adni.

-

Amennyiben Ajánlattevő olyan telefax berendezést jelölt meg, amely nem 24 órás működésű,
vagy műszaki hibás, és nem jelölt meg tartalék berendezést, valamint az Ajánlattevő által
megjelölt elektronikus postafiók levelek fogadására nem alkalmas és ezen okokból a tájékoztatás
késedelmesen jut el Ajánlattevőhöz, az ebből eredő késedelemért, vagy kárért Ajánlatkérő
felelősséget nem vállal (Kbt. 35. § (2) bekezdés b) és c) pont) alapján.

-

Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés küldése
válik szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek, beleértve a telefaxok illetve
elektronikus postafiók üzemelésére vonatkozó, fentebb jelzett előírásokat is.

-

Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy
betoldás. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál
kézjeggyel kell ellátni.

-

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak
megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen ajánlattételi dokumentáció
mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra
vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az Ajánlattevő felelőssége!

-

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az ajánlattételi dokumentációt elektronikus
formában bocsátja Ajánlattevők rendelkezésre.

-

Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint
telefon és telefax számait, valamint e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre,
információ adására jogosultak.

AJÁNLATKÉRŐ:
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Név:
Kengyel Községi Önkormányzat
Cím:
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám
Kapcsolattartó: Nagy Szilárd polgármester
Központi telefonszám:
+36 56 583 400
Telefaxszám:
+36 56 583 409
E-mail cím:
polgarmester@kengyel.hu

AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELÖLT KÉPVISELŐJE:
Név:
Cím:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail cím:

5.

KÁR-MENTOR Bt.
5000 Szolnok, Arany János u 20.
Tóth Róbert Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
+36 56 426-226
+36 56 513-395
karmentor@brokerroyal.hu

AZ ELJÁRÁS NYELVE

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű dokumentumon
kívül a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar
nyelvű vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás
alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
-

Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi tartalmi és formai
feltételnek, valamint a jogszabályoknak.

-

Az Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve van-e olyan Ajánlattevő,
akit az eljárásból ki kell zárni. Az Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
ha Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll, illetve a Kbt. 76. § (1)
bekezdésben foglaltak fennállása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a
Kbt. 75. §-ban foglalt esetekben az Ajánlattevőt kizárja az eljárásból. Ajánlatkérő az érvénytelen
ajánlatokat nem értékeli.

-

Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és
körben biztosítja.

-

Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

7.

ÜZLETI TITOK
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A Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltak szerint: Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69–70. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47 §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti
elemeket.
(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául
szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül
üzleti titoknak.
(4) Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)–(3)
bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon
részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról
feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által
javasolt napon.

8. A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁG, ILLETVE
JOGI SZEMÉLY

Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, azonban a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben
eljárni jogosult teljes jogkörű közös képviselőt megjelölni. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor
fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk
szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló
egyetemleges felelősségét.
Benyújtott ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy megállapodást, amely
minimálisan tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés időszakára vonatkozó, teljes jogkörű közös
képviselő megnevezését, meghatalmazását; a tagok egyetemleges felelősségvállalását a munkák
megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért; valamint a tagok várható munka- és feladat
megosztását. A megállapodás tartalmazza a közös ajánlattétellel összefüggő, egymás közötti jogaikat
kötelezettségeiket.
A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
A cégszerűen aláírt megállapodás eredeti vagy másolati példányának benyújtása szerződéskötés
feltétele.
Amennyiben közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell
kötnie a szerződést az Ajánlatkérővel.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a
képviselőnek küldi meg.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog
közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását

9. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK
9.1. Az Ajánlattevő minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi
rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a közbeszerzési tárgya megvalósításával, a
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos.
9.2. Az Ajánlattevő mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát
vagy jogait a kivitelezés bármely módon érinti vagy érintheti, továbbá az Ajánlattevő köteles
kártalanítani az Ajánlatkérőt minden büntetés vagy felelősség alól bármely ilyen rendelkezésben
előírtak megszegése esetén.
9.3. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében az Ajánlattevő biztosítsa, hogy csak olyan
személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helyén
megkövetelt elvárásokkal.
9.4. Az Ajánlattevő köteles a kivitelezés elvégzését, valamint az esetleges hibák kijavítását szigorúan
a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Az Ajánlattevő köteles szigorúan alkalmazkodni és
ragaszkodni az Ajánlatkérő utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a jelen kivitelezést érinti,
vagy arra vonatkozik. Ha Ajánlatkérő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Ajánlattevő
köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Ajánlattevő
felelősséggel tartozik. Amennyiben Ajánlatkérő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik,
Ajánlattevő a szerződéstől elállhat. Ha Ajánlattevő ilyen esetben a szerződéstől nem áll el,
Ajánlatkérő utasítása szerint, Ajánlatkérő kockázatára köteles a meghatározott feladatokat teljesíteni.
9.5. Az Ajánlattevő a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket az Ajánlatkérővel minden
esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni.
9.6. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják,
hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a
másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült.
9.7. Az Ajánlattevő köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Az engedélyekkel,
illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik.
9.8. Az Ajánlattevő a kivitelezés megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és
irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, ahhoz, hogy a
szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az
általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.
9.9. Az Ajánlattevő jogosult és köteles ellenőrizni az Ajánlatkérő által szolgáltatott műszaki
dokumentációt és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.
9.10. Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
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9.11. A Munka kivitelezése során az Ajánlattevő köteles a helyszínt minden felesleges akadálytól
mentes állapotban tartani, és megfelelően tárolni vagy eltávolítani a felesleges anyagokat, továbbá
minden szemetet vagy átmeneti munka nyomát eltakarítani a helyszínről és elszállítani minden, a
munkához már nem szükséges berendezést.
9.12. Munkaidőn túli vagy hétvégi tartózkodásra Ajánlatkérő jóváhagyása szükséges. Az Ajánlattevő
folyamatosan gondoskodni köteles arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az
általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset, környezet-, zaj- és munkavédelmi
előírások. (különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012.(XII.29.) Korm.
rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei. Ajánlatkérő a heti
munkarenddel kapcsolatosan egyéb kikötéseket nem határoz meg.
9.13. A munkaterületen végzett munkák jogszabályoknak megfelelő, szerződésszerű teljesítéséért az
Ajánlattevő a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
9.14. Nyertes Ajánlattevő köteles kötelezettséget vállalni, hogy a kivitelezésre vonatkozóan
megvalósulási tervdokumentációt készít, 4 eredeti példányban papír formátumú és 1 példányban
digitális formátumban jognyilatkozatával ellátva és azt Ajánlatkérőnek a műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdéséig átadja.
9.15. Ajánlatkérő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Ajánlattevő köteles gondoskodni,
illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani.
Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja
az ezt követő első munkanap.
9.16. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez
szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg.
9.17. A munkaszüneti (ünnep) napokon, továbbá a 18:00 óra és reggel 8:00 óra között végzett
tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az övezeti besorolás szerinti zajvédelmi
határértékek betartása mellett történjen oly módon, hogy az a környező lakók pihenését ne zavarja.
9.18. Az Ajánlattevő köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges
felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek
az Ajánlattevő nevében az Ajánlatkérő képviselőjének/műszaki ellenőrének (a továbbiakban:
Mérnök) utasításait el kell fogadnia.
9.19. Az Ajánlattevő köteles saját költségén megfelelő világításról, őrzésről gondoskodni és
fenntartani ott és amikor ez a munka kivitelezéséhez és védelméhez, valamint a felvonulási területek
esetében szükséges. A Vállalkozó felelős a munkához leszállított anyagok, berendezések biztonságos
őrzéséért, valamint a munkaterületek biztonságos elhatárolásáért, a helyszín biztonságos
közlekedésének biztosításáért.
9.20. Az Ajánlattevő építési naplót köteles vezetni, melyet a műszaki ellenőrnek a mindenkor
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenjegyezésre be kell mutatni.
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9.21. Az Ajánlattevő köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását
szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Az Ajánlattevő köteles szigorúan
alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkérő utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a
beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.
9.22. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben
adott, jogszerű utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és arról az Ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíteni.
9.23. Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a műszaki (rész)teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
9.24. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul az
Ajánlattevő tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére.
Amennyiben az Ajánlattevő ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt
hatás kiváltására alkalmatlanok, az Ajánlatkérő jogosult a hibát, hiányosságot az Ajánlattevő
költségére és kockázatára megszüntetni.
9.25. A Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján az Ajánlatkérő írásban, a többi Ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett, felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal,
illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A
felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
9.26. Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a szerződés tervezet, ajánlatkérő kéri annak
áttanulmányozását.
9.27. Amennyiben az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § alapján
indoklást és az ajánlattételi elemre vonatkozó adatokat köteles kérni.
9.28. Az Ajánlattevő jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre
való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló)
rögzíteni és ebben felhívni az Ajánlatkérő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles
továbbá az Ajánlattevő vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha az Ajánlattevőnek felróhatóan nem kerül
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor az Ajánlattevő vállalni köteles a felelősséget a korábban
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban
az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más Vállalkozó okozta.

10. BIZTOSÍTÁS
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles (legkésőbb
a munkavégzés megkezdésének időpontjára) építés-szerelés (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek tartama a kivitelezés teljes
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időszakára kell, hogy kiterjedjen. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik e felhívásban előírt tartalmú
biztosítással, úgy Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a
munkavégzés megkezdésének időpontjáig azt az alábbi minimálás tartalommal azt megköti.
A. Dologi károk
Biztosítási összeg:

A kivitelezés teljes összege

Együttbiztosított:

Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám

Kockázatviselés helye:

Kengyel- Baghy major belterület Hrsz.: 1469/3, 1471
Kengyel- Baghy major külterület Hrsz.: 0114/20, 0115

Önrész maximális mértéke: 100.000 Ft/kár
B. Felelősség biztosítás
Kártérítési limit:

- Dologi károk: 40 millió Ft/kár/biztosítási időszak
- Személyi sérüléses károk: 40 millió Ft/kár/biztosítási időszak

Önrész maximális mértéke: 10%, de minimum 100.000 Ft/kár
Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.
Egyéb záradékok:
002. záradék: Keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozó munkáját is igénybe
veszi).
119. záradék: Az építtető meglevő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felelős őrizetében lévő
vagyontárgyaknak a fedezete (biztosítási összeg 40 millió Ft/kár/biztosítási időszak)

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy munkavégzés megkezdésének feltétele a Biztosító
Társaság eredeti fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan, valamint a biztosítási díj
befizetését igazoló dokumentum benyújtása Ajánlatkérő részére.

11. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ RÉSZÉT KÉPEZI:
-

ajánlattételi felhívás;
útmutató;
ajánlattételi és szerződéses feltételek;
a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyagok.
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12. A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavégzés során az érvényes munkavédelmi,
környezetvédelmi,
balesetvédelmi,
biztonságtechnikai,
tűzvédelmi,
érintésvédelmi
és
közegészségügyi előírásokat szigorúan be kell tartani.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. § (1) bekezdés).
Adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre az alábbi
szervezetektől (hatóságoktól) szerezhető be tájékoztatás:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: 06-1-795-1400
Telefax: 06-1-318-2570
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://ngm.kormany.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Ady Endre u. 35.-37.
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf: 22
Központi telefonszám: 56/510-200
e-mail: titkarsag@ear.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95
tel.: +36-1-301-2900
fax: +36-1-301-2903
e-mail: hivatal@mbfh.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Szolnoki Bányakapitányság
5000 Szolnok, Hősök tere 6. szám
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf: 164
Tel: +36 56-512319
Fax: +36 56-5123337
NAV Jász-Nagykun-Szolnok megyei központi ügyfélszolgálat
5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, József A. u. 22-24.
Telefon: 56/503-333
Fax: 56/507-577
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http://www.apeh.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
5000 Szolnok, Boldog Sándor krt. 4.
Postai cím: 5002 Szolnok, Pf. 25
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
Elektronikus cím: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Központi telefon: 56/523-423
Központi fax: 56/343-768

13. AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell
benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet vagy gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre jogosultak.
Az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CDre vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. Az
elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie,
lehetőség szerint egyetlen fájlban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon
benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány
tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak
alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat
minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz
tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:
„A
Norvég
Finanszírozási
Mechanizmus
2009–2014-es
időszakának
a
Kulturális
és
természeti
örökség
programja
keretén
belül
a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című
pályázati felhívás keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor
számára” című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása” .”– „közbeszerzési
ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Az ajánlatok benyújtásának helyszíne:
Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám, titkárság
- A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás megkezdésekor, annak sértetlensége
egyértelműen megállapítható legyen.
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- Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
- Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha
Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel
kell ellátniuk a javításokat.
- Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező ajánlatokat az
Ajánlatkérő átveszi, a késve érkezés tényét és benyújtó ajánlattevő nevét, címét jegyzőkönyvezi
(amennyiben az ajánlat felbontása nélkül az megállapítható, egyéb esetben az előbbiek rögzítése
céljából kizárólag a fentiek megállapítása az ajánlat felbontásra kerül. Az Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy a késve benyújtott vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési
eljárás dokumentumának minősül, így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben
előírt határidőig megőrzi.

- A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az ajánlattételi felhívás 26.) Egyéb feltételek 1.)
pontban megjelölt címen – Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út 10.
szám, titkárság)
- Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlattételi példányokat tartalmazó csomagon – az
előzőekben meghatározottakon túl – fel kell tüntetni: „Iktatás után azonnal a címzetthez
továbbítandó.”

- A benyújtott ajánlat eredeti és egy másolati példányát az Ajánlatkérő 5 évig megőrzi.

14. AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
-

A Kbt. 83. § (7) bekezdése szerint 60 (hatvan) nap.

-

A Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi kötöttség
lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott
időpontig történő további fenntartására, az ajánlattételi kötöttség kiterjesztése azonban nem
haladhatja meg az ajánlattételi kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben
valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlattételi kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni. A Kbt. 124. § (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlattételi kötöttsége további hatvan nappal
meghosszabbodik.

-

A Kbt. 124. § (7) bekezdése értelmében amennyiben jogorvoslati kérelmet - Kbt. 137. § (2)
bekezdés vagy kezdeményezést Kbt. 140. § - nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében
hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet
megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi (Kbt.
144. § (4) bekezdés). Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlattételi kötöttsége lejárt,
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az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát
fenntartja.

15. AJÁNLATOK BONTÁSA
-

Az ajánlat bontására a Kbt. 62. § (2), (3), (4), (6) és (7) bekezdésekben meghatározott
feltételeknek megfelelően az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban
megadott helyszínen kerül sor.

-

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen a Kbt. 2.§
(2) bekezdése alapján.

-

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt, a Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján ismerteti a
közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.

-

A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül. Ajánlatkérő az ajánlatok bontási eljárásán a Kbt. 62. §. (3) bekezdésében
előírt adatokat ismerteti, az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat
az adatokat, melyek a felolvasólap szerepelnek.

-

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet és bontási táblát készít, melyet a bontástól
számított öt napon belül az összes Ajánlattevőnek elektronikus úton megküld.

-

Az Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg, amennyiben
az ajánlatkérő az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is
meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal köt szerződést, a Kbt. 124. § (4)
bekezdés szerint.

16. AJÁNLATTEVŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA
-

Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az 1. számú mellékletben „Az ajánlat
részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke” sorrend szerint
állítsák össze.

-

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő
valamennyi igazolást, nyilatkozatot a Kbt. 4. § 11. és 11a. pontjai szerinti körülmények
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősít.
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III. FEJEZET

MELLÉKLETEK

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
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1. számú melléklet
Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke
1.

Részletes tartalomjegyzék (oldalszámok megadásával)

2.

Felolvasólap (2. sz. melléklet MINTA)

3.

Aláírás címpéldány, szükség esetén meghatalmazás

4.

A Kbt. 56. § (1) - (2) bekezdésekben meghatározott nyilatkozatok (kizáró okok) (3.1., 3.2.,
sz. melléklet MINTA)

5.

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan (3.3. sz.
melléklet MINTA)

6.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja alapján együttes adóigazolás, amennyiben Ajánlattevő
nem szerepel a Köztartozásmentes adatbázisban.

7.

Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (4. sz.
melléklet MINTA)

8.

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (1), (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan,
(az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá
milyen vállalkozásnak minősül) (5. sz. melléklet MINTA)

9.

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (6.1. sz.
melléklet MINTA)

10.

A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (6.2. sz. melléklet MINTA)

11.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján (7. sz. melléklet MINTA)

12.

Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartó személyekről (8. sz. melléklet MINTA)

13.

Ajánlattevői nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozóan (9. sz. melléklet
MINTA)

14.

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről ajánlattételi felhívás 14.) Az alkalmassági
követelmények Pénzügyi és gazdasági alkalmasság P/1.) pont alapján (10. sz. melléklet
MINTA)

15.

A számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata(i) a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

16.

Utolsó három üzleti évi, a számviteli jogszabályok szerinti mérleg, vagy eredmény
kimutatás a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben az ajánlatkérő által kért mérleg, vagy
eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a mérleg, vagy
eredmény kimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható mérleg, vagy eredmény kimutatás csatolása az Pénzügyi és gazdasági
alkalmasság P/1.) pontja alapján
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17.

Ajánlattevői nyilatkozat a referenciáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan - Ajánlattételi felhívás 14.) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M/1.) pont alapján (11. sz. melléklet MINTA)

18.

Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése e)
pontjában foglaltakra vonatkozóan - Ajánlattételi felhívás 14.) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/2.) pont szerint (12. sz. melléklet MINTA)

19.

Ajánlattevői nyilatkozat a megajánlott szakember pozíciójáról, illetve a kamarai
nyilvántartásba vételéről (13. sz. melléklet MINTA)

20.

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (14. sz. melléklet MINTA)

21.

Nyilatkozat az üzleti titokról (15. sz. melléklet MINTA)

22.

Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányára vonatkozóan (16. sz. melléklet
MINTA)

23.

Nyilatkozat a Kbt. 36. § (5) - (6) bekezdése alapján – közhiteles nyilvántartás (17. számú
melléklet MINTA)

24.

Ajánlattevői nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatások átvételéről (18. számú melléklet
MINTA)

25.

Szabadalmi és védjegy nyilatkozat (19. sz. melléklet MINTA)

26.

Ajánlattevői nyilatkozat az építés-szerelés feladatok ellátására vonatkozó szakmai
felelősségbiztosításról (20. számú melléklet MINTA)

27.

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségre vonatkozóan (21. számú melléklet MINTA)

28.

Ajánlattevői nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 26. Egyéb feltételek
33.) 38.) 39.) pontjaira vonatkozóan (22. számú melléklet MINTA)

29.

Árazott költségvetés(ek)

30.

Ajánlat elektronikus példánya, 1 darab CD vagy DVD

31.

Közös ajánlattétel esetén megállapodás, valamint nyilatkozat a felelősség vállalásról az
ajánlattételi felhívás 23.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy pontja alapján

32.

Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, ismertető,
prospektus, stb.
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2. számú melléklet MINTA
FELOLVASÓLAP
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
AZ AJÁNLATOK BONTÁSAKOR ISMERTETÉSRE KERÜLŐ ADATOK:
I. Az Ajánlattevő(k)1 neve: ............................................................................................…....
Székhelye: ..............................................................................................…..
Levelezési címe: .………………..…………………..…………………….…………

II. Értékelésre kerülő szempont (Kbt. 62.§ (3)
Kiviteli tervezés nettó ajánlati ára forintban

,- Ft

Kivitelezési feladatok nettó ajánlati ára forintban

,- Ft

Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban
(vállalkozói díj összesen)

,- Ft

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre
feljogosított közös ajánlattevőt.
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3. 1. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) - (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve)
……………..……………(cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt …………….………….. (cég neve), mint
Ajánlattevővel szemben nem áll fenn a
Kbt. 56. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya, azaz
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért
az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított
időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság
által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős
94

és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére,
hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.
56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira
vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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3. 2. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve)
……………..……………(cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban
megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
(310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 2. §. j) és 4 §. g) pontjai alapján)

* Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik,
és annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Név:
Székhely:

………………….…….………………….…….
………………….…….………………….…….

* Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
* Aláhúzandó
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3.3. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat a
Kbt. 56. § (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
I. Vállalkozásunk olyan társaságnak mindősül, amelyet
szabályozott tőzsdén nem jegyeznek * / szabályozott tőzsdén jegyeznek *.
*Aláhúzandó
II.Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy
II./A.)* az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:
tényleges tulajdonos neve:
állandó lakóhelye:

____________________
____________________

tényleges tulajdonos neve:
állandó lakóhelye:
…

____________________
____________________

vagy
II./B.)* az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja
szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője(i),
aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:
vezető tisztségviselő neve:
állandó lakóhelye:

____________________
____________________

vezető tisztségviselő neve:
állandó lakóhelye:
…

____________________
____________________
* Megfelelő rész kitöltendő
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Ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinttényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan*
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattételi felhívás 13.) Jogi helyzet (kizáró okok) – megkövetelt igazolási mód pont alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. §. (1), (3) és (5) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve)
……………..……………(cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – a
Kbt. 60. §. (1), (3), (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az
ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük
és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződés megkötését vállaljuk,
a szerződést az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációban foglaltakat teljes körű
tartalommal teljesítjük.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
Felolvasó lapon rögzített ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban foglalt határidőkben történő
teljesítést.
Vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
Törvény alapján:
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, törvény hatálya alá nem tartozó*
vállalkozásnak minősül.

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás
* Aláhúzandó
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6.1. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve)
……………..……………(cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………………………….………(cég
neve), mint Ajánlattevő

A.) Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont alapján az alábbiak szerint nyilatkozom:

A/1.) a közbeszerzésnek azt a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kívánunk igénybe venni, *
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

VAGY

A/2.) A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni *

* A nem kívánt rész áthúzandó.

B.) Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont alapján az alábbiak szerint nyilatkozom:
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B/1.) Az A/1.) pontban felsorolt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni *

ALVÁLLALKOZÓ CÉG(EK)
MEGNEVEZÉSE,
SZÉKHELYE

A KÖZBESZERZÉS

A KÖZBESZERZÉS

RÉSZÉNEK
SZÁZALÉKOS
ARÁNYA

RÉSZÉNEK
MEGNEVEZÉSE

VAGY

B/2.) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót
igénybe venni. *

* A nem kívánt rész áthúzandó.

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás

A NYILATKOZAT MINTA NEMLEGES TARTALOMMAL IS CSATOLANDÓ!
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6.2 számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve)
……………..………………..… (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy
az
általam
képviselt
…………………………..………(cég neve), mint Ajánlattevő

A.) az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem
támaszkodunk.
B.) az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodunk.

* aláhúzandó

(B.) AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET
(VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA TÁMASZKODIK,
ÚGY AZ ALÁBBI NYILATKOZAT MEGTÉTELE SZÜKSÉGES:

Az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására az
alábbiak szerint támaszkodunk:

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET
Neve: ……………………………………………………………………
Címe: ……………………………………………………………………
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet
erőforrásaira támaszkodunk: Az ajánlattételi felhívás 14.) AZ ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK …..… pontja szerinti követelmény.

AZ

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZETRE A
ALAPJÁN AZ ALÁBBI MÓDON TÁMASZKODUNK:

KBT. 55.§ (6)

BEKEZDÉSE
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1.) A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS A) PONT SZERINTI ESETBEN: *
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek
módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk:
a) * igénybevétel módja: ..……………………………………………………….
vagy
b) * a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, lásd az ajánlatban szereplő 6.1.
számú melléklet szerinti nyilatkozatot a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.

2.) A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS B) PONT SZERINTI ESETBEN: *
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére
vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:
…………………………………………………….………………………………
…………………………………………………….………………………………

3.) A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS C) PONT SZERINTI ESETBEN: *
Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti
szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az
ajánlatunkban csatoltuk. (8. számú melléklet minta)

* A nem kívánt rész áthúzandó.

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás

A NYILATKOZAT MINTA NEMLEGES TARTALOMMAL IS CSATOLANDÓ!
A NYILATKOZATOT SZERVEZETENKÉNT/SZEMÉLYENKÉNT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI.
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7. számú melléklet MINTA
AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET
(VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA TÁMASZKODIK,
ÚGY AZ ALÁBBI NYILATKOZAT MEGTÉTELE SZÜKSÉGES:
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) nyilatkozata
Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alapján
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
A.) ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET ESETÉN: *
Alulírott
…………………………..,
mint
a
……………………..………..
(cég
neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában
vagy
B.) ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZEMÉLY ESETÉN: *
Alulírott ………………………..….. (név) ……………………………….. (cím) büntetőjogi felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattételi felhívás 14.) AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ………. pontja szerinti alkalmassági
követelmény.

....….…, 2015. …….……..

……..........................................................
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet (cégszerű) aláírása*/
személy aláírása*
* nem kívánt rész törlendő
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8. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartó személyekről

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra
az alábbi személyt nevezem ki:

Kapcsolattartó személy neve: ……………………………
Beosztása: ……………………………………………….
E-mail cím: ………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………….……
Fax szám: …………………………………………………

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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9. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában
előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőben rendelkezésre
bocsájtjuk.

Az Ajánlattételi felhívás 12.3.) ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI
ESETÉN) pontja alapján.

BIZTOSÍTÉK

(ELŐLEG

IGÉNYBEVÉTELE

....….…, 2015. …….……..
.............................................................
cégszerű aláírás
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10. számú melléklet MINTA

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott
......................................mint
a(z)
...................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

Ajánlattevő

kijelentem,
hogy a(z) .............................................(Ajánlattevő) kizárólagosan az alább felsorolt
pénzintézet/ek/nél vezet (meglévő) fizetési számlát az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 24 hónapban:
Pénzintézet neve

Számlavezető fiók címe

Pénzforgalmi számlaszáma

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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11. számú melléklet MINTA
AJÁNLATTEVŐ * /

ALVÁLLALKOZÓ * /

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐGAZDASÁGI SZEREPLŐ *
nyilatkozata a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott ………………….……., mint a ……………………….….……… (cég neve)
………………………………………… (cég címe) ………………………. cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,

Sorszám

az ajánlattételi felhívás megküldéstől visszafelé számított öt éven belül befejezett, előírás és
szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában figyelembe veendő
referencia a következőkképpen alakult:

A SZERZŐDÉST

A SZERZŐDÉS TÁRGYA,

AZ

KÖTŐ MÁSIK FÉL
NEVE, SZÉKHELYE

ILLETVE ANNAK RÖVID
ISMERTETÉSE

ELLENSZOLGÁLTAT
ÁS ÖSSZEGE

TELJESÍTÉS
IDEJE/HELYE
(MŰSZAKI
ÁTADÁSÁTVÉTEL
IDŐPONTJA)

A TELJESÍTÉS
AZ
ELŐÍRÁSOKNAK
ÉS A
SZERZŐDÉSNEK
MEGFELELŐEN
TÖRTÉNT-E

1.
…
…
…
Ajánlattevő mellékelje a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában referenciaként megjelölt munka
ismertetését, valamint annak a szerződésnek és előírásoknak való megfelelőségét.
Ajánlattételi felhívás 14.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.) pontja szerint.
Igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint, vagy 17. § (1a) bekezdésében meghatározott
módon.

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás
* A kívánt rész jelölendő
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12. számú melléklet MINTA
AJÁNLATTEVŐ * /

ALVÁLLALKOZÓ * /

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐGAZDASÁGI SZEREPLŐ *
nyilatkozata a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdése e) pontjában foglaltakra vonatkozóan
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ……………………., mint a ………………….……… (cég neve) …………………………
(cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyertességünk esetén az általam képviselt
kivitelezés teljesítése során az alábbi szakember(eke)t kívánom alkalmazni, az alábbiak szerint:

SSZ.

SZAKEMBER NEVE

VÉGZETTSÉG

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY
VONATKOZÓ PONTJA

1.
2.
3.
…

Ajánlattevő mellékelje a megvalósítás során alkalmazni kívánt szakember által aláírt szakmai
önéletrajzot, valamint adott esetben a végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolatát.
Ajánlattételi felhívás 14.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2.) pontja szerint.

....….…, 2015. …….……..
.............................................................
cégszerű aláírás
* A kívánt rész aláhúzandó.
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13. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
a megajánlott szakember pozíciójáról, illetve a kamarai nyilvántartásba vételéről
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ……………………….……(cég neve), mint Ajánlattevő a jelen
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember(eke)t a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában az alábbi pozíció(k)ra kívánjuk megajánlani:

SSZ.

SZAKEMBER NEVE

POZÍCIÓ

1.
…
…
…

Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig rendelkezni fog s a nyilvántartásba vétel elmaradása szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül.
Ajánlattételi felhívás 14.) AZ ALKALMASSÁGI
FOGLALTAK M/2.) pontban előírtak alapján.

KÖVETELMÉNYEK ÉS A

KBT. 55. § (2)

BEKEZDÉSÉBEN

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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14. számú melléklet MINTA
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: ………………………………………
Nyilatkozom, hogy Ajánlattevővel ………………………………. jogviszonyban állok.

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Jelenlegi
Jelenlegi munkahely megnevezése, Foglalkoztatási forma megjelölése
munkahely
munkakör ismertetése
(munkaviszony/egyéb
(mettől, (év))
foglalkoztatási viszony stb.)

Mettől meddig (év)

Korábbi munkahelyek, munkakörök
Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi szakmai tapasztalat
Ellátott funkciók, feladatok és beosztások
ismertetése
ismertetése
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott
……………………
(szakember
neve)
kijelentem,
hogy
mint
a(z)
………………………..……………(Ajánlattevő neve, címe) Ajánlattevő által ajánlott szakember
részt veszek a
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
tárgyú közbeszerzési eljárásban
mint ……………………………………………….

Szakmai kamarai névjegyzéki szám:
Elektronikus elérési út:

…………………………………
Magyar Építész Kamara* / Magyar Mérnök Kamara*
* jelölendő

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok
abban a tervezett időszakban és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtottam.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszakra vonatkozóan,
amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
szakember aláírása
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15. számú melléklet MINTA

Nyilatkozat az üzleti titokról
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott…………………………… mint
a
………………………………….
(cégnév)
(cégadatok:……………………….……)
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre
jogosult
képviselője/képviselői jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a fent
említett gazdasági társaság tudomásul veszi a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2:47 §-banfoglaltakat, miszerint:
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni
értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e
törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik
meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni
azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és
elemzése útján jutott hozzá.
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett
ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte
meg.
A 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján: Közérdekből nyilvános adatként nem minősül
üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az
az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett
ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét.
(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti
kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből
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nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A
tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölésével is teljesíthető.
(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást
igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását
kezdeményezheti.

A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkotnem
tartalmaz. *
A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti
titkottartalmaz,melyet a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített módon az ajánlat
melléklete tartalmaz. *

....….…, 2015. …….……..
….............................................................
cégszerű aláírás
*Aláhúzandó
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16. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
ajánlatunk elektronikus példánya a papír alapon benyújtott ajánlattal megegyezik.

Ajánlattételi felhívás 26.) EGYÉB FELTÉTELEK 1.) pont alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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17. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
közhiteles ingyenesen hozzáférhető nyilvántartásról
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában
ajánlattételünk során az ajánlattételi felhívásban vagy az ajánlati dokumentációban előírt egyéb
igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdése szerint kívánunk tényt vagy adatot igazolni. A tényt
vagy adatot Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból,
amely nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, ingyenesen jogosult
ellenőrizni az alábbi elérhetőségeken:

IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNY
VAGY ADAT

ELEKTRONIKUS, HATÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE

INTERNETES
ELÉRHETŐSÉG

…

Ajánlattételi felhívás 26.) EGYÉB FELTÉTELEK 20.) pont alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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18. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatások átvételéről
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
A.) Az eljárás során kibocsátott ……………db kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom
elkészítése során azokat figyelembe vettem. *
1) ………………….(kézhezvétel dátuma)
2) ………………….(kézhezvétel dátuma)
….
B.) Az eljárás során kiegészítő tájékoztatást nem vettem át. *

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás

* Aláhúzandó
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19. számú melléklet MINTA

Szabadalmi védjegy nyilatkozat
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ……………………………, mint ………………………(a cég) cégjegyzésre jogosult
képviselője ezennel nyilatkozom, hogy
az általunk teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi
igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari
mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Kifejezetten és
visszavonhatatlanul nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel
szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes
mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állunk.
Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt
szellemi alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes körűen elismerjük, azok
kezelésének a Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és betartjuk.

Ajánlattételi felhívás 26.) EGYÉB FELTÉTELEK 29.) pont alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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20. számú melléklet MINTA
Ajánlattevői nyilatkozat
az építés-szerelés feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosításról
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

rendelkezünk * az ajánlati dokumentációban meghatározott építési-szerelési feladatok ellátására
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, a kötvény másolatot ajánlatunkban becsatoljuk.
Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az ajánlati dokumentációban megfogalmazottaknak
mindenben megfelelően a keret építésszerelés biztosításba történő fedezetbe vonást, valamint az
engedményezési bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezzük és annak megtörténtét
bizonyító fedezetigazolást ajánlatkérő részére, legkésőbb a munkavégzés megkezdésének időpontjáig
átadjuk.

nem rendelkezünk * az ajánlati dokumentációban meghatározott építési-szerelési feladatok
ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt
biztosítást megkötjük legkésőbb a munkavégzés megkezdésének időpontjáig.
Tudomásul vesszük, hogy a munkavégzés megkezdésének feltétele a Biztosító Társaság eredeti
fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan, valamint a biztosítási díj befizetését igazoló
dokumentum bemutatása Ajánlatkérő részére.

Ajánlattételi felhívás 27.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, valamint az Útmutató az Ajánlattevők
részére 10.) Biztosítás pontja alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
* A kívánt rész aláhúzandó
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21. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében a felsorolt és az azzal egyenértékű termék
közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél
felmerülő mindennemű költségét köteles vagyok viselni.
A.) Ajánlatunkban nem ajánlunk meg egyenértékű terméket. *
B.) Ajánlatunkban megajánlunk egyenértékű terméket az alábbi tételsoroknál: *
….
….
….
* jelölendő
Ajánlattételi felhívás 26.) Egyéb feltételek 31.) pont alapján.

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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22. számú melléklet MINTA

Ajánlattevői nyilatkozat
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve)
……………………………………….
(cég
címe)
…………………..…..
cégjegyzésre,
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
-

a felvonulási területet minimalizáljuk, valamint az építéssel érintett területen az ingatlanok
megközelítését csak úgy, mint a sürgősségi ellátást és katasztrófa elhárítást folyamatosan
biztosítjuk (Ajánlattételi felhívás 26. Egyéb feltételek 33.) pont)

-

a munkavégzés időtartama alatt gondoskodunk a munkaterület rendben tartásáról, különös
tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról (Ajánlattételi
felhívás 26. Egyéb feltételek 38.) pont)

-

az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vettünk,
továbbá, tudomással bírunk arról, hogy a szerződés megkötését követően viseljük annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnünk kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jeleztünk
(Ajánlattételi felhívás 26. Egyéb feltételek 39.) pont)

....….…, 2015. …….……..

….............................................................
cégszerű aláírás
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IV. FEJEZET

FELTÉTELES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS TERVEZET

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
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FELTÉTELES VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS TERVEZET
amely létrejött egyrészről:
Kengyel Községi Önkormányzat
székhelye:
5083 Kengyel, Szabadság út 10. szám
adószáma:
……….
képviseli:
Nagy Szilárd polgármester
a továbbiakban: Megrendelő,
másrészről:
………………………………..
székhelye:
………………….
adószáma:
………………….
cégjegyzékszáma:
………………….
statisztikai számjele: ………………….
bankszámlaszáma: ………………….
Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási szám: ………
képviselő:
………………….
NÜJ:
………………….
a továbbiakban:Vállalkozó
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

PREAMBULUM
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés alapján „A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakának a Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013
azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás
keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le
(továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási szerződést
kötik egymással.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles
megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolásra vonatkozó speciális szabályoknak.
Megrendelő a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül HU07-0079-A2-2013 azonosító számon
pályázatot nyújtott be, mely pályázathoz a jelen feltételes közbeszerzési eljárást folytatja le.
A fentiek alapján a Vállalkozóval megkötendő szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő a
pályázatra/projektre vonatkozó Támogató Okiratot/Támogatási Szerződést kézhez vette, a
Vállalkozót erről tájékoztatta, és a Vállalkozó a tájékoztatást átvette.
A szerződés hatályát veszti, amennyiben a támogatásra irányuló igény elutasításra kerül, vagy az
igényeltnél kisebb összeg kerül elfogadásra és azt Megrendelő saját forrásából kiegészíteni nem tudja.
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1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1.

„A KENGYELI "BAGHY" MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGŐRZÉSE AZ UTÓKOR SZÁMÁRA”
CÍMŰ PROJEKT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAINAK ELLÁTÁSA AZ ALÁBBI FŐBB PONTOK
SZERINT:
(A részletes megvalósítandó feladatokat az Ajánlati dokumentáció V. fejezet Műszaki specifikáció
része tartalmazza.)
A./ Fogadóépület felújítása és átalakítása - kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1469/3 hrsz.
A tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles, lévén a tervezett munkálatok az
épület meglévő tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem érintik.

B./ Kúriaépület részleges felújítása és átalakítása - kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1471 hrsz.
A tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles, lévén a tervezett munkálatok az
épület meglévő tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem érintik.

C./ Kemenceház és étkező – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major belterület, 1471 hrsz.
Az építkezést csak jogerős építési engedély alapján, és a hatóságnál történő bejelentés alapján
szabad elkezdeni.

D./ Tanösvény állomások – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major Hrsz.: 0115, 0114/20

E./ Külső munkák – kivitelezési munkálatok
Építkezés helye: Kengyel- Baghy major

F./ Szélmalom – tervezési és kivitelezési munkálatok
F./1. Építészet
F./2. Molinológia
Építkezés helye: Kengyel – Baghy major 0115 hrsz.
Az építkezést csak jogerős építési engedély alapján, és a hatóságnál történő bejelentés alapján
szabad elkezdeni.
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Az engedélyezési eljárással érintett ingatlanon – Kengyel – Baghy major Hrsz.: 0115 –
országosan védett szélmalom épület (műemléki törzsszáma: 4054) található, valamint az
engedélyezési eljárással érintett kunhalom ex lege védett Kengyel-Baghymajori-halom
nyilvántartott régészeti lelőhely (azonosító szám: 32823)
A JN-07D/EH/01541-8/2014 ügyiratszámú örökségvédelmi engedély az alábbi főbb pontokat
tartalmazza:
„…1.1. A szélmalom felújításáról kiviteli terveket kell készíteni, és azt az építés
megkezdése előtt és azt a Jász- Nagykun - Megyei Szolnok Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatalával előzetesen jóvá kell hagyatni.
1.2. A faszerkezetekről faanyagvédelmi szakértői véleményt kell beszerezni a munkálatok
megkezdése előtt.
1.3 A szélmalom és vasúti sín közötti területen tervezett drótfonatos kerítés építését nem
engedélyezem.
1.4. A szélmalom körül tervezett tégla burkolatú járda építését nem engedélyezem.
1.5. A tégla burkolatú tervezett pihenő nem érhet a szélmalom falazatához.
1.6. A halom épületéhez felvezető, a kunhalom oldalában már korábban kialakított rámpa
leburkolása a régészeti örökség érdekeit nem sérti. Ugyanakkor a meglévő rámpa
kiszélesítését nem engedélyezem. …”
1.2.

Teljesítés időtartama:
-

1.3.

A szerződés hatályba lépésének napját követő nyolc (8) hónap.
A munkaterület átadásának napja a szerződés hatályba lépésének napját követő 10.
napig.
Megrendelő előteljesítést elfogad, kizárólag előzetes egyeztetés alapján.

A teljesítés helye:
Kengyel- Baghy major belterület Hrsz.: 1469/3, 1471
Kengyel- Baghy major külterület Hrsz.: 0114/20, 0115

2.

A SZERZŐDÉS TERJEDELME
Az Ajánlattételi felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező Dokumentációnak, az
eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak megfelelően a
Vállalkozó nyertes ajánlata alapján a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása.

3.

A VÁLLALKOZÓ FELADATA

3.1.

A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott dokumentációt, terveket, engedélyeket,
határozatokat, szakvéleményeket, adatokat, műszaki leírást, munkahelyi állapotot, kellő
szakértelemmel és gondossággal átvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.
Vállalkozó köteles az átvett dokumentumok alapján a kiviteli tervdokumentációt elkészíteni
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(a jelen szerződés 7. pontja szerint), valamint kivitelezni az 1. A szerződés tárgya pontban
meghatározottakat.
3.2.

Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset, környezet-, zaj- és
munkavédelmi előírások. (különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei).
Vállalakozó saját költségén gondoskodik a munkaterület biztonságos őrzéséről, a vonatkozó
előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről.

3.3.

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a
Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A
munkaterület megközelítése a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint történik. A Megrendelő
biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek alkalmas terület.

3.4.

Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztosítja, hogy a naplót a Megrendelő, illetve a
Megrendelő képviselője munkaidőn belül folyamatosan ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket
tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdésében
felsoroltak jogosultak.

3.5.

Az építési naplóba történő bejegyzésre a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a bejegyzésre jogosult másik
fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, minek
minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak
szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.

3.6.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet és annak környezetét folyamatosan tisztán, rendezett
állapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztosítani, a használat időtartama alatt a
szükséges állagmegóvási, karbantartási feladatokat elvégezni. Felek megállapodnak, hogy a
Vállalkozót terhelik a munkavégzéssel felmerülő járulékos költségek (pl. szemétszállítás). A
Vállalkozó köteles a felvonulási területet minimalizálni.

3.7.

A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott pozícióra megjelölt
szakembereket veheti igénybe. A Megrendelő a felhívásban meghatározott pozícióra
kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti nyilatkozattételre
jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik felelősséggel a jogszabályban és a
szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Amennyiben a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges
körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban
megjelölt szakemberrel, a Megrendelő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat
feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott
követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.8.

Vállalkozó az eltakarásra kerülő részekről jelentést küld a Megrendelő és a Műszaki ellenőr
részére az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal.

3.9.

A Vállalkozó a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehető alvállalkozói,
általuk végzendő munkarészek, azok százalékos aránya:
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A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehető alvállalkozói, általuk
végzendő munkarészek, azok százalékos aránya:
alvállalkozó
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

végzendő munkarész
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

százalékos arány
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó által alkalmazott szakemberek:
…………………………………………………………………………………..……….
A Vállalkozó, alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
3.10. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi
(építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel kapcsolatban.
A Kbt. 128. § alapján: „(2) Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti
kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési
eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az
ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett
igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg
és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll az 56. §– szerinti kizáró okok hatálya alatt.
(3) Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak
az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges
körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része
nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
…
(5) Az (1)–(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél
vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.”

3.11. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén
elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra
esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap.
A kivitelezéshez szükséges víz, földgáz és elektromos energia vételezése meglévő
közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges.
3.12. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat,
továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő
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befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak
(1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról), a vonatkozó Építési Műszaki
Előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú teljesítést vállal.
A tervdokumentációtól eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes
hozzájárulásával alkalmazhat.
3.13. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy
harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást
követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail)
bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen
kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit:
A Vállalkozó egyeztetésre kijelölt képviselője: …………………. (Tel: 06 ……………, Email: …………………).
A Megrendelő egyeztetésre kijelölt képviselője: ………………….. (Tel: 06 ………………,
E-mail: ………………………..).
3.14. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és
nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, ezen
beruházásra, az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételű építési-szerelési
felelősségbiztosítással
(C.A.R.),
az
alábbiak
szerint:
dologi károkra legalább ………. millió Ft/kár/biztosítási időszak, felelősségbiztosítás
területén dologi károkra legalább…..millió Ft/kár/biztosítási időszak és személyi sérüléses
károkra legalább ……..millió Ft/kár/biztosítási időszak. A biztosítás tartamának a kivitelezés
teljes időszakára kell, hogy kiterjedjen. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó
tevékenységével felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő
költségeket fizeti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés megkezdése
előtt Megrendelő részére benyújtja a beruházás egészére kiterjedő teljes körű C.A.R.
felelősségbiztosításra vonatkozó biztosító társaság által kiállított eredeti fedezetigazolást,
valamint a valamint a biztosítási díj befizetését igazoló dokumentumot.
3.15. A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek
okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
3.16. Vállalkozó munkavégzése során a részletes költségvetési kiírásában feltüntetett, vagy azzal
egyenértékű anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő
jóváhagyásával lehetséges.
3.17. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében
eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást,
kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban
jelent a Megrendelőnek, és együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában.
3.18. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük abban, hogy a kivitelezés
az építési engedélyben és az építési naplóban történt bejegyzéseknek megfelelően történt-e, és
ebben három munkanapon belül egyezségre nem jutnak, a vita eldöntése érdekében a
Megrendelő által kijelölt külső igazságügyi szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az
fizeti meg, akit a szakértői vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a
Vállalkozót marasztalja el, és a vita miatt a Vállalkozó késedelembe esik, a Vállalkozó
megfizeti Megrendelőnek a késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal
igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt
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marasztalja el, a Megrendelő a vitatott számla fizetési határidejétől fizet késedelmi kamatot,
valamint megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.
3.19. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése - a
megbízottaira is kiterjedően - megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak,
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
A vállalt feladat teljesítése érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak csak érvényes
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói léphetnek be.
3.20. Munkaidőn túli vagy hétvégi tartózkodásra Megrendelő jóváhagyása szükséges.
3.21. Vállalkozó feladatát képezi a munka végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása,
és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása,
továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

4.

MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMEZÉS

4.1.

Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a szerződés hatálybalépését követően egy
végleges, dátumozott műszaki ütemterv szerint végzi.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:
- építési napló megnyitása,
- érvényes, C.A.R. felelősségbiztosítás megléte
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte
A munkálatok során Megrendelővel szerződésben álló műszaki ellenőr kötelessége a
szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrizni a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megjelölt alvállalkozók részvételét, Vállalkozó
kötelessége ennek elősegítése.

4.2.

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a
Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

4.3.

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre
alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a
kötelezettségének nem tenne eleget, a Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából
származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített
teljesítési határidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.4.

Teljesítési szakaszokat az egyes szakaszokhoz kapcsolódó határidőket és a részszámla
összegét alátámasztó műszaki tartalmat a Vállalkozó által készített műszaki ütemterv és
pénzügyi ütemterv tartalmazza. Az ütemezésben szerepelnie kell az adott ütemben elvégzendő
feladatoknak és az ütem teljesítési határidejének.

4.5.

Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve
megállapodása alapján.

5.

SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1.

A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja
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Vállalási ár:

nettó ...…………… Ft, azaz ……………………….……..forint

ÁFA: (…%) …………………… Ft, azaz ……………………….……..forint
Mindösszesen: bruttó ……………Ft, azaz ……………………….……..forint
ajánlati ár, mely egyösszegű átalányár, tartalmazza a teljes tervezés és kivitelezés munkálatai
vállalási árát az alábbi megbontásban:
Kiviteli tervezés nettó díja: …………………..
,- Ft
Kivitelezési feladatok nettó díja: …………………. ,- Ft
A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó
költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott
tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a
Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult
költséget elszámolni.
A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az
valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget
tartalmazza.
5.2.

Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető
körülményt figyelembe vett.

5.3.

Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár kialakításánál figyelembe vette, hogy az építési
szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményeit, amely a
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozó Vállalkozónak a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően
nem jelzett.

5.4.

A szerződés finanszírozása a Norvég Alap - Kulturális és természeti örökség programjához
kapcsolódó HU07-0079-A2-2013 azonosító számú Támogatási forrásból és a Megrendelő
saját forrásából történik.

5.5.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig az ellenszolgáltatás összegének
95,00%-a Norvég Alap támogatásból, míg 5,00% ajánlatkérői önrészből történik.

5.6.

A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint, a szerződés pénzügyi elszámolása a
szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.

5.7.

ELŐLEG:
Megrendelő a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján előleget biztosít, melynek mértéke maximum a
szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5,00%-ának megfelelő
összeg.
Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására
köteles.
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A Vállalkozó az előleg felhasználásával kapcsolatos számlákkal és egyéb eredeti
dokumentumokkal a 2. részszámlában és a 3. részszámlában 50-50%-os arányban köteles
elszámolni a Megrendelő felé.
Igényelt előleg összege:………………………..Ft

5.8.

Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók be
azzal, hogy Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a Műszaki Ellenőr által
aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.
Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadásátvétel teljes egészében sikeresen megtörtént.
A számlák benyújtásának feltétele az esetlegesen felmerült kötbérek összegének megfizetése.

5.9. Egyéb feltételek:
-

Szerződésszerű teljesítést követően Megrendelő a kifizetést szállítói finanszírozás keretében
teljesíti.

- A számlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók be
azzal, hogy a Vállalkozó a (rész)számlák kiállítására a Megrendelő, illetve a Műszaki Ellenőr
által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.
- A számlák kifizetése minden esetben banki átutaláson keresztül történik. Vállalkozó
számlájának, valamint a mindkét fél képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a
kézhezvétele után kerül kiegyenlítésre a számla.
- Megrendelő a Vállalkozónak az ellenszolgáltatást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 130 §. § (1)-(6) bekezdése, a Támogatási Szerződés, a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek megfelelően, a Műszaki Ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák kézhezvételének napját követően szállítói
finanszírozással teljesíti az alábbiak szerint:
- amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 130. §
(3) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a,
valamint – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben
történik azzal, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a
Támogató a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint
30 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett fővállalkozói teljesítés
ellenértékét pedig a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g)
pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg.
- amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, abban az
esetben a számla ellenértékét a Támogató a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint
átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap.
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- A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett (Megrendelő) által hiánypótlásra igénybe vett
időtartam nem számít be (Vállalkozó számlája és mellékleteinek hiánypótlása esetén).
- Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
5.10. EGYÉB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK (KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN):
-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen annak 36/A. §-a;

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja.

-

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

-

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

-

236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás kihirdetéséről

-

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

-

Európai Unió és a Norvég Királyság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014-es időszakáról szóló megállapodás

-

Európai Unió és a Norvég Királyság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014-es időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikkének értelmében a Norvég Királyság által
kibocsátott „Szabályzat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtásáról”

-

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

5. FELEK KÉPVISELETE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE
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6.1.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban
feleket az alábbi személyek képviselik:
Megrendelő részéről: ………………….
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
Vállalkozó részéről: ………………….
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:

6.2.

A műszaki ellenőrzéssel megbízott Megrendelő által kijelölt személy az építési naplóban,
vagy megbízólevél alapján kerül kinevezésre.

6.3.

A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név:
……………………….
Címe: ……………………………………
Telefon: ………………; Fax: …………….
Kamarai névjegyzék száma: ………………

6.4.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név:
……………………….
Címe: ……………………………………
Telefon: ………………; Fax: ……………..
Kamarai névjegyzék száma: ………………

6.5.

A Vállalkozó tervezője:
Név:
……………………….
Címe: ……………………………………
Telefon: ………………; Fax: ……………..
Kamarai névjegyzék száma: ………………

7.

TERVDOKUMENTÁCIÓ

7.1.

A kiviteli tervdokumentációnak a 191/2009.(IX.15) Kormányrendelet 9. § (5) bekezdésében
leírt tartalmi követelményeknek megfelelően kell, hogy készüljön.

7.2.

Vállalkozó jogdíj igénylése nélkül le kell, hogy mondjon a jelen eljárás eredményeként
elvégzett feladatok eredményét képező valamennyi szellemi termék szerzői jogáról.

7.3.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa készítendő kiviteli tervdokumentációra területi
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez a Megrendelő, mely kiterjed az alkotásátdolgozására is (306/2011.
(XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (5) bekezdés szerint).

7.4.

A kiviteli tervdokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni az alábbi példányszámban:
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- Nyomtatva - 4 eredeti példányban,
- DVD-n - 2 példányban

7.5.

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezési munkák befejeztével elkészíti a
megvalósulási tervdokumentációt, és a Megrendelő számára a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdéséig mellékleteivel együtt 4 eredeti példány papír formátumú és 1 példány digitális
formátumban átadja. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan
jegyzőkönyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vállalkozó érdekkörén belül, ami a
műszaki átadás-átvétel eljáráshoz, a használatba vételi engedély beszerzéséhez szükséges.

8.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
A kötbérkötelezettségekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései (így
különösen a Ptk. 6:153. § és 6:154. §, 6:186. §-a és 6:187. §-a) vonatkoznak.

8.1.

KÉSEDELMI KÖTBÉR FELTÉTELEK

8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak nem sikerül megvalósítania a kivitelezési
munkákat a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben meghatározott
határidőre, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.
8.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a beruházás véghatáridejére vonatkoztatva, a késedelemmel
érintett napokra 100.000.- Ft, azaz --százezer-- Ft.
A Megrendelő késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot meghaladó
késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére
vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő fenntartja a szerződés
rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a Megrendelő
súlyos szerződésszegésnek tekinti.
8.1.3. A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek.
8.1.4. A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben – a felmerült kötbér összegének a
Megrendelő 11745066-15410036-00000000 fizetési számlájára történő megfizetése.
8.1.5. Nem tekinthető a Vállalkozó számára felróható késedelemnek, ezért a Vállalkozó nem felelős
a közreműködő hatóságok (szakhatóságok) jogszabályokban meghatározott eljárási
határidejének elmulasztásából eredő késedelem esetén. A hatóságok késedelméből származó
idővel a Vállalkozó teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik.

8.2.

MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR

8.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben nem teljesít, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás
árának a 20%-ának mértékében, azaz .…………………Ft, azaz …………….. forint összegű
meghiúsulási kötbért fizet a Megrendelő részére. Amennyiben Vállalkozó 30 napot
meghaladó késedelembe esik, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal póthatáridő
tűzése és érdekmúlás igazolása nélkül elállni a szerződéstől. Az ajánlatkérő jogszerű elállása
esetén jogosult a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér Ajánlatkérő
elállásának közlésével egy időben esedékes
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8.2.2. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 napot meghaladó késedelembe
esik;
- a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű
teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
- Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.
8.2.3. A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben – a felmerült kötbér összegeknek a
Megrendelő 11745066-15410036-00000000 fizetési számlájára történő megfizetése.

8.3. ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK (ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN)
8.3.1. Amennyiben a Vállalkozó előleget igényel, úgy az igényelt előleggel azonos összegben
Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles.
8.3.2. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont alapján a Vállalkozó
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési
számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy
banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, amelyet abban az időpontban kell
rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet.
8.3.3. Az előleg visszafizetési biztosítéknak addig kell érvényben maradnia, amíg a részszámlákból
ellentételezésre nem került az előleg összegének 100 %-a.

8.4. RészTELJESÍTÉS - TERVEZÉS

8.4.1. Vállalkozó akkor teljesítette a tervezési feladatokat, ha a szerződés tárgyát képező kivitelezési
tervdokumentációt az előírt példányszámban a Megrendelő részére leszállította, adott esetben
a szükséges kiegészítéseket, illetve javításokat elvégezte.

8.4.2. Megrendelő a dokumentációk leszállítását követően a dokumentációt 10 munkanapon belül
észrevételezheti. Vállalkozó a Megrendelő észrevételei alapján a szükséges kiegészítéseket,
illetve javításokat is köteles elvégezni 10 munkanapon belül.

8.4.3. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a
hiba kijavítása érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére
megtenni.
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8.5. TELJESÍTÉS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG - KIVITELEZÉS
8.5.1. A Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a munkálatokat szerződésszerűen, teljes körűen,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak,
műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú
minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, adott esetben az ehhez
szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.
8.5.2. A Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége
mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.
8.5.3. A jótállási kötelezettség: 60 hónap.
8.5.4. A Vállalkozó köteles saját költségén a lehető leghamarabb megkezdeni a hibák kijavítását. A
kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási idő újrakezdődik azon a napon,
amikor a Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
8.5.5. A Vállalkozó jótállása megszűnik:
c) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
d) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a
Megrendelőt terheli.
8.5.6. A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni.

9.

PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
Megrendelő pótmunka elszámolására nem tud forrást biztosítani.

10.

EGYÉB FELTÉTELEK

10.1. A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tervdokumentáció alapján a munka I.
osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészült, és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek
átadja sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével. Vállalkozó a szerződésben
megállapított ellenérték teljes összegének számlájára történő megérkezéséről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 2 nappal előre köteles
közölni.
10.3. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 6:247. §-a
szerint járnak el.
10.4. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés
előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.
10.5. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel
és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
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10.6. Jelen hatályos szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó jóváhagyását követően
lehetséges. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével
történhet. A Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a
jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt
a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti
10.7. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
10.8. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 10.9. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
10.9. A Megrendelő 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 Vállalkozó vállalkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely 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 Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel.
10.10. A 10.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó, a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.11. Jelen szerződésre a Ptk. 6:252. § (1)-(3) bekezdései vonatkoznak, amely alapján
(1) Vállalkozói szerződés alapján a Vállalkozó építési, szerelési munka elvégzésére és az
előállított mű átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles.
(2) A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek
beszerzése a megrendelő kötelezettsége.
(3) A Vállalkozó köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése
előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik
felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.
10.12. A Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen Szerződés
Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatában foglaltak változásáról, haladéktalanul
tájékoztatja a Megrendelőt.
10.13. Szerződés módosítása, megszűnése: Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén
Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve
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csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll.
Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A
Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses
kötelezettségének nem tesz eleget.
11.

ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

11.1. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére
lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Felek vállalják, hogy minden
olyan részletes információt az ellenőrzésre jogosultak részére kérés esetén rendelkezésére
bocsátanak, amely alapján ellenőrizhető, hogy a projekt és a Szerződés rendelkezései
megfelelően valósulnak meg.
11.2. Felek elfogadják, hogy az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik a támogatás felhasználását,
akár saját alkalmazottaik, akár általuk megbízott és nevében eljáró külső szervezet révén.
11.3. Felek vállalják, hogy az ellenőrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az általuk
megbízott külső szakértők számára biztosítja a megfelelő jogokat a projekt megvalósulás
helyszíneire való bejutáshoz, valamint a hozzáférést minden, az ellenőrzés lefolytatásához
szükséges információhoz, beleértve az elektronikus információkat is.

12.

KIFOGÁSOK – JOGVITA:

12.1. A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti
egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő rendszeres
gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.
12.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon
vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor
lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól
függően, hogy melyik van később.
12.3. A Felek megállapodnak abban, az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalás nem vezetett
eredményre. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére alávetik magukat a
Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
12.4. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre
vonatkozóan a Szerződéses elválaszthatatlan részét képező, az alábbiakban felsorolt
dokumentumok (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra) az
irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így
együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló
dokumentum rendelkezéseit.
„A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kulturális és természeti
örökség programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális
és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli "Baghy"
malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt tervezési és kivitelezési
munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
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a)
b)
c)
d)

ajánlattételi felhívása,
kiegészítő tájékoztatása,
ajánlati dokumentációja,
a Vállalkozónak az eljárásban …………-én adott ajánlata és hiánypótlási
dokumentációja,
e) és az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a
fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.
12.5. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad,
kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
12.6. Jelen szerződés …………… számozott oldalból és a csatolt mellékletekből áll.
12.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései
az irányadóak. Vállalkozó kijelenti, hogy az Szerződésen alapuló szerződéseiben vállalja a
Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan megtartását.
12.8. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, hét eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy példány a
Vállalkozót, hat példány pedig a Megrendelőt illeti.

Kengyel Községi Önkormányzat

[…………]

………., 2015. […] hó [...] napján

[…], 2015. […] hó [...] napján

Aláírás:

Aláírás:
…………………………….
Képviseli:
Nagy Szilárd
polgármester

………………………………….
Képviseli:

P.H.
P.H.
Megrendelő

Vállalkozó

________________________________________
Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző
Mellékletek:

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

Átláthatósági Nyilatkozat
Műszaki - és a hozzátartozó pénzügyi ütemterv tervezet
C.A.R. felelősségbiztosítás (később kerül csatolásra
megkezdésének feltétele a biztosítás megléte)

-

a

munkálatok
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1. számú melléklet MINTA
Kötelezettségvállalási azonosító:
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A

…
…
…
…

(cég neve)
(székhely)
(adószám)
(képviselő neve)

képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 41. § (6) bek. szerint központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az
általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
( * = a megfelelőt alá kell húzni!)
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet,
a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
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cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:
ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:……………………………………, tulajdoni
hányada:………………….,
befolyásának
és
szavazati
jogának
mértéke:…………………………,**
bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező
jogi
személy
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezet
neve:……………………………………………………………….., tulajdoni hányada: …………….,
befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………………………….**
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:………………………………………, tulajdoni
hányada:…………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………….,
bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adóilletősége:………………………………….,
be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb) alpont
szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött
külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott
adatok:…………………………………………………………………………………………
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai:
………………………………………………………………………………………………**,
cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….**
cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………**
cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:…………………………………………………………,
tulajdoni
hányada:
……………………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke: ……………,**
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** = szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma

Jelen nyilatkozatot a Kengyel Községi Önkormányzat részére 2015. ……………..-én „A Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kulturális és természeti örökség
programja keretén belül a HU07-0079-A2-2013 azonosító számú, „Vidéki kulturális és természeti
örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében „A kengyeli "Baghy" malom és környezetének
megőrzése az utókor számára” című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása”
tárgyban kötött szerződéshez állítottam ki.

Kelt: ………………., 2015. ……………………

…………………………………..
cég képviselője
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V. FEJEZET

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a
Kulturális és természeti örökség programja keretén belül a
HU07-0079-A2-2013 azonosító számú,
„Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívás keretében
„A kengyeli "Baghy" malom és környezetének megőrzése az utókor számára” című projekt
tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Állomások, külsők_tervek
ÁLLOMÁS 1.pdf
ÁLLOMÁS 2.pdf
Baghy történelmi áttekintése.pdf
Külső munkálatok műszaki leírása.pdf
látványállomás.pdf
nagy állomás alaprajz-metszet.pdf
NAGYÁLLOMÁS-NÉZETEK.pdf

Fogadóépület_tervek
felmérési alaprajz 09.17. .pdf
felmérési homlokzatok1.pdf
felmérési homlokzatok2.pdf
Mázsaház előlap.pdf
Műszaki leírás - fogadóépület_MÓD 10.pdf
SÜTÖGETŐ ENGEDÉLYEZÉSI TERVE.pptx
tervezett alaprajz 09.17. .pdf
tervezett homlokzatok1.pdf
tervezett homlokzatok2.pdf

Költségvetések
Kúria_tervek
felmérési pince alaprajz.pdf
Kiegészítő műszaki leírás - Kengyel, Malom-projekt_11.pdf
KÚRIA PÁLYÁZATI TERVE.pptx
kúria felmérési dk.pdf
kúria felmérési dny.pdf
kúria felmérési ék.pdf
kúria felmérési ény.pdf
kúria felmérési földszinti alaprajz.pdf
kúria tervezett alaprajz.pdf
kúria tervezett dk.pdf
kúria tervezett dny.pdf
kúria tervezett ék.pdf
kúria tervezett ény.pdf
Műszaki leírás - kúria_MÓD. 10.pdf
tervezett pince alaprajz.pdf
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Malom_tervek
kengyel_fotódokumentáció.pdf
Műszaki_leírás_molinológia.pdf
MALOM Előlap.pdf
malom felmérési alaprajz.pdf
malom TERVEZETT alaprajz.pdf
malomalaprajz1.szint.pdf
malomalaprajz4.szint.pdf
malomalaprajz23.szint.pdf
malomhomlokzatok.pdf
malommetszetek.pdf
Műszaki_leírás_malom építészet_MÓD. 10.pdf

Sütögető_tervek
hosszmetszet.pdf
kemence alaprajz.pdf
kemence dk.pdf
kemence dny.pdf
kemence ék.pdf
kemence ény.pdf
keresztmetszet.pdf
Műszaki leírás – kemenceház.pdf
SÜTÖGETŐ ENGEDÉLYEZÉSI TERVE.pdf
Tűzvédelmi műszaki leírás.pdf

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik.

K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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