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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. április 11-én megtartott rendkívüli NYÍLT ülés jegyzőkönyvéhez

33/2016.(IV.11.) Kt. Hat.

A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé
nyilvánításáról

34/2016.(IV.11.) Kt. Hat.

A Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó
önkormányzatok rendkívüli támogatás igényléséről (ÖNHIKI)

35/2016.(IV.11.) Kt. Hat.

Fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel

36/2016.(IV.11.) Kt. Hat.

A Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről

372016.(IV.11.) Kt. Hat.

A KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton
történő részvételről
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 11-én, 17,00 órakor
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, 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
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Nagy Szilárd polgármester bejelenti, hogy Bódi Marianna képviselő asszony 2016. április 10-i hatállyal
írásban lemondott képviselői mandátumáról, ezért a Helyi Választási Iroda vezetőjén keresztül kéri a
Helyi Választási Bizottság intézkedését az ügyben.
A bejelentést a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel,
hogy az 5. napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint az 5. napirendi pont zárt üléssé
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta.

A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
33/2016.(IV.11.) Kt.
Határozat
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
A 5. napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában
foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja.
N A P I R E N D E K:
Nyílt ülés
1. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok
rendkívüli támogatás igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
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4. Előterjesztés a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Zárt ülés
5. Előterjesztés a Cseberér tanyák villamosítása” című projekt tervezési és kivitelezési
munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli
támogatás igényléséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismerteti az előterjesztés. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése forrás hiánnyal
lett elfogadva. Önkormányzatunknak az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság felé 32.998.587 forint tartozása, illetve a 2014.évi rendkívüli önkormányzati támogatási
felülvizsgálattal összefüggésben 23,5 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Önkormányzatunk az említett két tartozást az önkormányzatok rendkívüli támogatásából kívánja
rendezni. A visszafizetési kötelezettség abból keletkezett, hogy az önkormányzatok rendkívüli
támogatására az igény a közüzemi költségek fedezésére lett benyújtva, a kérelmünket amiben kértük a
Belügyminisztériumot, hogy járuljon hozzá az átcsoportosításhoz elutasították.
Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás igényléséről
szóló elterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat által
benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra
bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
34/2016.(IV.11.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás
igényléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló belügyminiszter és
nemzetgazdasági miniszter által közzétett pályázati kiírás alapján
támogatási igényt nyújt be.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
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Határidő: 2016. szeptember 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

II. NAPIREND:
Előterjesztés fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felé az Önkormányzatnak 2016. március 31-ig 32.998.587 forint a tartozása keletkezett, melynek
késedelmi kamata 1.586.658 forint, ezért a szolgáltató összesen 34.585.244 forint összegű követelést tart
nyilván díjkompenzáció jogcímén. A 2013. évi díjkompenzációs összeget 2014. évben fizettük ki az első
rendkívüli önkormányzati támogatásból, illetve minden évben fizettünk pár havi számlát a szolgáltatónak.
A fizetési megállapodás megkötése az önkormányzatnak egy biztonsági garancia arra, hogy a szolgáltató
nem kezdeményez felszámolási eljárást.
Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel szóló elterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné és Csabainé Bártfai Margit képviselő tag.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné adott választ, melyet a kérdést
feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
35/2016.(IV.11.) Kt.
Határozat
Fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
NHSZ Szolnok Kft-val való fizetési megállapodás tervezetét, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2016. április 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
NHSZ Szolnok Kft Szolnok
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár
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Melléklet a 35/2016.(IV.11.) Kt. határozathoz

F I Z E T É S I

M E G Á L L A P O D Á S

Amely létrejött egyrészről
-

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév:
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 5000 Szolnok,József Attila út 85.,
cégjegyzékszám: Cg.16-09-015920, adószám: 24999069-2-16, KSH szám: 24999069-3811-57216, képviseli: Lits László és Papp László ügyvezetők), mint szolgáltató (továbbiakban:
Szolgáltató) másrészről
- Kengyel Község Önkormányzata (székhely: 5083 Kengyel, Szabadság út 110., képviseli: Nagy
Szilárd polgármester, törzsszám: 732990, adószám: 15732994-2-16, KSH szám: 15732994-8411321-16), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
a továbbiakban együttesen, Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az általa KÉ-7391/2013 szám alatt 2013. május 10.
napján közzé tett felhívással megindított közbeszerzési eljárás nyerteseként Szolgáltatóval 2013.
június 28. napján a Kengyel Község közigazgatási területére kiterjedő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést írt alá. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. június 28. napján létre jött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen okirat aláírása időpontjában is érvényesen
fennáll.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
díjkompenzáció fizetésére vállalt kötelezettséget Szolgáltató felé.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató könyveiben 2016. március 31. napjával 32.998.587,Ft, azaz Harminckétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-ötszáznyolcvanhét forint összegű 1.
számú mellékletben részletezett, lejárt fizetési határidejű Megrendelővel szembeni tőkekövetelést
és az egyes számlák összegei után jelen okirat aláírásáig számított 1.586.658,- Ft, azaz Egymillióötszáznyolcvanhatezer-hatszázötvennyolc forint összegű késedelmi kamatkövetelést, összesen
34.585.244- Ft, azaz Harmincnégymillió-ötszáznyolcvanötezer-kétszáznegyvennégy forint
összegű követelést tart nyilván díjkompenzáció jogcímén, amely követelést Megrendelő mind
jogcímében, mind összegszerűségében jelen okirat aláírásával kifejezetten elismer.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által 2016. január 19-én és 2016. március 21.
napján teljesített kifizetéseket, illetve a jelen megállapodás alapján a későbbiekben fizetendő
összegeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 293. § alapján elsődlegesen a
késedelmi kamatokra és azt követően a tőketartozásra számolják el.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a 3. pontban rögzített tartozását legkésőbb
2016. december 31. napjáig megfizeti a Szolgáltató részére az alábbiak szerint.
a)
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2016. október 31. napjáig megfizeti
Szolgáltató részére a 3. pontban rögzített és fennálló tartozásának felét, azaz 17.292.622,- Ft
összeget,
b)
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2016. december 31. napjáig
megfizeti Szolgáltató részére a 3. pontban rögzített és fennálló tartozásának második felét,
azaz 17.292.622,- Ft összeget
c)
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 5.b. pont szerinti második részlet
teljesítésével egyidejűleg a kifizetés napjáig esedékessé váló – a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott mértékű - késedelmi kamatokat is megfizeti egy összegben.
Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a jelen fizetési megállapodásban rögzített
fizetési haladék időtartama alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján
esedékessé váló díjkompenzáció fizetési kötelezettségének eleget tesz a Szolgáltató által
kibocsátott számlákon megjelölt határidőben.
Szerződő felek tudják, hogy a Megrendelő jelen okiratban meghatározott
kötelezettségvállalást a Belügyminisztériumtól igényelt rendkívüli támogatás (un. ÖNHIKI)
igénybevételével fizeti meg a Szolgáltatónak. Felek megállapodnak abban is, hogy jelen
okiratban részletesen meghatározott fizetési ütemezés ezen támogatás folyósításának idejéhez
igazodik. A Megrendelő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a célzott – jelen okiratban
meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló támogatás – beérkezésével
egyidejűleg az esedékes tételt késedelem nélkül átutalja a Szolgáltatónak és erről írásban
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hitelt érdemlően értesíti a Szolgáltatót.
7.1. Amennyiben a Belügyminisztérium a Megrendelő kérelmét részben vagy egészben elutasítja
arról a Megrendelő késedelem nélkül írásban értesíti a Szolgáltatót, ez esetben a Felek
haladéktalanul egyeztetnek a Megrendelő fizetési kötelezettségének rendezése
tárgyában.
7.2. Amennyiben Megrendelő az ÖNHIKI kérelem belügyminisztériumi elutasítása miatt nem
teljesíti a jelen megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeit határidőben és a Felek
között a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül újabb, külön okiratba foglalt
megállapodás nem jön létre a hátralékos tartozás rendezéséről, úgy a Szolgáltató jogosult
Megrendelővel szemben – a fizetési határidő lejártát követő 30 nap után azonnal, külön
felszólítás nélkül - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján adósságrendezési eljárást indítani,
tekintettel arra, hogy jelen okirat aláírásával Megrendelő a 3. pontban rögzített és az 1. számú
mellékletben részletezett 60 napot meghaladó lejárt esedékességű tartozását kifejezetten
elismeri.
8.
Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják
megoldani. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő
jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a Szolnoki Törvényszék kizárólagos
illetékességének.
9.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez a nyilatkozatukat tévedés,
megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki, a jelen szerződést
mindennemű kényszer, illetve fenyegetés, vagy egyéb kényszerítő körülmény, illetve befolyás
nélkül írják alá.
10. Jelen okiratba foglalt fizetési megállapodást Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
…………… számú határozatával jóváhagyta és a megállapodás aláírására a polgármestert
felhatalmazta. A Képviselő-testületi határozat jelen fizetési megállapodás 2. számú mellékletét
képezi.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mivel a Felek között a közszolgáltatási
szerződés (jogviszony) 2013. június 28. napján jött létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése szerint az új Ptk. hatálybalépésekor fennálló
kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett
jognyilatkozatokra - ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb
kötelmeket is – az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Mely 2 oldalból és 11 pontból álló okiratot Szerződő Felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 6 példányban írták alá, melyből Szerződő Felek 33 eredeti példány átvételét aláírásukkal elismerik.
Kelt: Szolnok, 2016. …………………….. napján

……………………………..

………………..………………………..

Kengyel Község Önkormányzata

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Megrendelő

Szolgáltató
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III. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy 2015. december 20-án járt le a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés.
Önkormányzatunk 2015-ben már a karbantartási tevékenységet és a szemétszállítást is átvállalta a
szolgáltatótól, a Kegyelet Sírkő Kft-től. Azóta a lakosság részéről nem érkezett panasz. A fűnyírást,
útkarbantartási feladatokat közfoglalkoztatás keretében meg tudtuk oldani, itt kiadás konkrétan nem
keletkezett, de a szemétszállítás félévre 660.000 Ft-ba került.
A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, a Kegyelet Sírkő Kft-től. Személyes megbeszélés során az
ügyvezető igazgató kijelentette, hogy a szilárd temetői szemét- és hulladékszállítással és a zöldterület
karbantartást nonprofit alapon kívánja üzemeltetni, ami azt jelenti, hogy a lakosságra kiveti a
hulladékszállítási és a karbantartási költségeket. Amennyiben a Képviselő-testület, úgy dönt, hogy
átvállalja a temető üzemeltetésének feladatait, akkor a következő ülésre ki kell számolni a tarifa rendszert,
vagyis meg kell határozni a konkrét feladatokat és a beszedhető díjakat. A Kegyelet Sírkő Kft. a
temetkezési feladatokat továbbra is vállalja, melynek költségeit az ügyfeleknek felszámolja. A
Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat végezze-e el az
üzemeltetési feladatokat, vagy szerződést kössön a vállalkozóval!

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy amennyiben a temető üzemeltetése az Önkormányzat
fenntartásába kerülne, akkor az Önkormányzatunknak a rezsi költséget kellene fizetni, a temető
karbantartását (a fűnyírást, az útkarbantartási feladatokat), a szemétszállítást kellene ellátni, valamint a
ravatalozó helyiséget kellene kitakarítani. Amennyiben a Képviselő-testület, úgy dönt, hogy átvállalja a
temető üzemeltetésének feladatait, akkor a szemétszállítási díj összegén, a ravatalozó használati díj
összegén, illetve a sírhely díjakon kellene változtatni.
Az ügyfél megbízhatja a temetkezési szolgáltatót, hogy helyette Ő intézze az Önkormányzatnál a sírhely
váltással kapcsolatos ügyeket, akkor a szolgáltató munkatársa jár el.
Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslatot teszi a
Képviselő- testületnek, melyet elfogadásra ajánl:
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kegyelet Sírkő Kft-vel ne kössön üzemeltetési
szerződést. A Kengyel Községi temető üzemeltetési feladatai 2016. május 1-től a Kengyel Községi
Önkormányzat fenntartásába kerüljön és 2016. április 30-ig határozza meg a konkrét feladatokat és a
beszedhető díjakat.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Németh Lajos és Csabainé Bártfai Margit képviselő tag.
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné
gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő elmondja, hogy amikor a Kegyelet Sírkő Kft. egyedül végezte a temető
karbantartását és a szemétszállítást, akkor a lakosok állandóan panaszkodtak a temető állapotáról.
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság indítványát
befogadja, ezután kéri a bizottság által tett javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
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36/2016.(IV.11.) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kegyelet Sírkő Kft-vel nem köt
üzemeltetési szerződést. A Kengyel Községi temető üzemeltetési feladatait 2016. május 1től a Kengyel Községi Önkormányzat látja el. 2016. április 30-ig a konkrét feladatokat és a
beszedhető díjakat meghatározza.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2016. április 30.

IV. NAPIREND:
Előterjesztés a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.
Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az
előterjesztés melléklete - a pályázatírásra irányuló megbízási szerződés- VI. fejezet a) és b) pontja úgy
módosuljon, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat szolgáltatási díjat hajlandó fizetni, ami a pályázati
keretből elszámolható.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Németh Lajos és Csabainé Bártfai Margit képviselő tag.
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné
gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné képviselő tag javasolja, hogy az előterjesztés melléklete – a pályázatírásra irányuló
megbízási szerződés - VI. fejezete d) ponttal az alábbiak szerint egészüljön ki:
d)„Amennyiben a pályázat b enyújtása a Meg bízott számára felró ható ok nál fog va
meg hiúsul a b enyújtási határidőt meg el őző 5 naptári nap bár melyik én, a
Megbízót meghiú sulási bánatp énz illeti meg, mel y a pályázatba b eállított
támogatási összeg 1% -a. A bánatpénz számlázási időpontja a projekt
meg hiúsulásának tudomásra jutását követő maxi mum 8. nap.”
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és Kozák
Ferencné képviselő tag
indítványát befogadja. Majd javasolja az előterjesztés elfogadását a
módosításokkal együtt, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi
határozatot hozta.
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37/2016.(IV.11.) Kt.
Határozat
a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat a KEHOP-5.4.1
Szemléletformálási programok pályázaton részt vegyen.
A pályázat megírásával megbízza Sot er -Li n e Okt a t á si Köz p on t Kft . -t .
Fel h a t a lm az z a a pol gár m est er t a sz er z ődés a l á ír ásá r a.
A pá l yá z a t ír á s dí já t a z ön kor m án yz a t a 2016. évi köl t ség vet és é ből bi z t osí t ja .
E rr ől ért esül :
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Sot er -Li n e Okt a tá si Köz pon t Kft
Ir at t ár
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Melléklet a 37/2016.(IV.11.) Kt. határozathoz
PÁLYÁZATÍRÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létr ejött egyr észt
NÉ V:
Kengyel Községi Önkormányzat
SZÉKHEL Y:
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
ADÓSZ ÁM :
15732994-2 -16
BAN KSZ.SZÁM :
11745066-15410034
mint megb ízó (t ovább iakba n: M egb ízó), másr észt
NÉ V:
Soter-L ine O kt at ás i Kö zpo nt K ft.
SZÉKHEL Y:
1073 Budapest Erzs ébet krt. 7.
KÉPVISELŐ :
Szót ér S zabo lcs ig azg ató
ADÓSZ ÁM :
12174843-2-42
BAN KSZ.SZÁM : 11708001 -20564524
mint megb ízott (t ovább iakba n: M egb ízott ), együtt es en F elek között alu lír ott helyen és
időb en, az alább i f elt ét elek mell ett :
I. SZERZŐDÉS TÁRGYA
A M egb ízó megb ízza a M egb ízottat
prog ramo k c. pály ázat elkészít és ével.

a

„KEHOP-5.4.1”

S ze mlélet formálás i

II. A MEGBÍZOTT
a) köt eles f ela datát a Megb ízó t ovábbi utasításainak megf el elően ellátni, a z
utasítás szaks zer űt lens égér ől va gy céls zer űtlens ég ér ől köt eles a M egb ízót
f elvilágos íta ni;
b) f eladata az elős zűr és elvégzés e az ü gyf él pályázati a lkalmassá gár ól, a
pályázathoz szü ks éges doku mentu mok b ekér és e, a t eljes pályázat i anya g
elkészít és e az előír t tar talommal, a M egb ízóval f olytat ott egyezt et és ek,
konzu ltációk mellett;
c) kizár óla g azokat az a datokat, okmá nyokat, inf or mációkat ves zi f igyelemb e,
amelyek et a Megb ízó va gy ü gyf ele az üt emt er v szer int átad;
d) válla lja a pr ojekt
előkészít és i sza kaszában
koor dinálását és sza kma i tanácsa dást;

f olytat ott

t evékenys ég ek

e) válla lja, hogy a pályázat megír ásáho z s zü ks éges inf or má ciók és doku mentáció k
bir tokába n a kiír ó álta l megs zabott f or mátumba n megír ja a pályázatot és
öss zeállít ja a pályázati doku mentáció egy p él dá nyát;
f) válla lja, hogy a pályázat elkészü lt ét követ ően a M egb ízóna k átadja a pályázat
„nyer s” p éldá nyát átnézés céljáb ól - a M egbízó, ezen doku mentáció kapcsá n
f elmer ü lt észr evét eleit és ja vaslatait a pályázati doku mentáció végleges
öss zeállítása sor án f igyelemb e veszi.
g) válla lja a pályázat b ea dását követ ően es etleges en f elmer ü lő hiá nyp ót lás
öss zeállítását, a Támogatási szer ződés megk öt és éig s zü ks éges sza kma i
tanácsadást.
h) a siker es pályázat es et én jogosu lt az általa készít ett pályázat követ kező a datait
r ef er encia ként haszná lni: megr endelő neve, f ejles zt és célja, helye, pályázat
f or mája, elnyer t tá mogatá s/hit el öss zege;
i) a támogatási szer ződés megköt és éb en való közr emű ködést;
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j) f elel az elkészít ett anya g s za kszer űs égéér t, de nem f elel a M egb ízó által adot t
adatok, doku mentu mok, bizonylatok va lódiságá ér t;
k) válla lja
a
r endszer es
kapcs olattar tójá val;

személyes

III.

konzu ltációt

a

pályázó va l,

ill.

A MEGBÍZÓ

a) köt eles a M egb ízott r észér e átadni a pályázat megír ásához és összeá llításáho z
szü ks éges doku mentu mokat az Ir ányít ó H atóság által megs zabott pályázat
b eadás i határ idő előtt legkés őbb 10 mu nka nappal.
b) válla lja a köt elező r egis ztr ációhoz szü ks éges alapadatok M egb ízott r észér e va l ó
mielőbb i átadását.
c) válla lja a pályázat hiá nytala n b ea dásához szü ks éges hatósá gi enged élyek és
igazolás ok b eszer ezés ét és a M egb ízott r észér e t ör ténő átadását a pályázat
b eadásár a nyit va álló idősza kon b elü l.
d) a
megbízás
teljes ít és éb ől
szár mazó adat ok,
er edmények,
f ejleszt és i
elkép zelés ek a M egbízó tu la jdonát kép ezik, a Megb ízott har ma dik s zemél y
r észér e inf or mációt nem a dhat, kivév e, ha ehhez a M egb ízó kor ábban ír ásb eli
hozzá jár ulását adta ;
e) a Megb ízott a pályázat kés zít és e s or án - a f eladat elkés zít és éb en közvet lenü l
r észt vevő személy ek kivét elével, vala mint a pályázat b ea dása után, egés zen a
pályázat elb ír álásáig t itoktar tásr a köt elezett még a pályázó neve és a f ejleszt és i
cél t ekint et éb en is. Har ma dik személy r és zér e ebb en az idősza kba n kizár ólag a
Megbízó adhat tájékoztatást;
f) a pályázat kés zít és s or án minden olya n f el jegyzés, amely a M egb ízott ná l a
szer ződésb en r ögzít ett pá lyázati a nya gon kívü l kés zü lt, a M egb ízott tula jdona,
aki a megb ízás t eljes ít és ét követ ő hat hónap után jogosu lt azo k
megs emmis ít és ér e a Megb ízó megk ér dezés e nélkül is;
IV.

INFOR MÁCIÓ ÁRAMLÁS

a) Megbízó köt eles a pályázat elkészít és éh ez s zü ks éges inf or mációkat a
Megbízott ól ér kező ír ásb eli inf or mációkér éstől s zá mít ott 48 ór án b elü l
Megbízott r és zér e átadni.
b) Megbízott köt eles a M egb ízó á ltal ír ásban f elt ett kér dés ekr e a
kér désf elt evést ől s zá mít ott 48 ór án b elü l vá laszolni, azokna k az es et eknek a
kivét elév el, mely ek megvá laszolásához a pályázat kiír óját ól szü ks éges
állásf ogla lást, vagy inf or mációt kér ni.
c) Megbízó köt eles a M egb ízottat minden olya n t ényr ől, va gy kör ülményr ő l
tájékoztat ni, a tudomásr a jutásától s zá mít ott 48 ór án b elü l, a mi b ef olyásolja
Megbízó mu nkavégzés ét.
d) Megbízó köt eles a Megb ízott r észér e az inf or mációkat a Megb í zott álta l
közr eadott/r ends zer es ít ett adatb ekér ő és/va gy inf or mációs lap on átadni.
e) Megbízottat s emmilyen f elelőss ég nem t er heli a pályázat es et leges
siker t elens ége es et én, abban az es etb en, ha Megb ízó nem a M egb ízott álta l
r ends zer es ít ett a datb ekér őn, va gy kés edel mes en a dja át az inf or mációt
Megbízott r és zér e.
f) A pá lyázat elkés zít és éhez szü ks éges inf or mációk átadásána k legvégs ő
határ ideje minden es etb en a pályázat b eadását megelőző öt ödik mu nka nap.
V. GARANCIA
a) Megbízott gar anciát vállal, hogy a szer ződés tár gyaként megjelölt pályázat ot
a legjobb tu dásá nak megf elelő en, a pá lyázati út mutatóva l és a pályázat i
f elhívással öss zha ngban készít i el.
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b) A M egb ízott vá llalja, hogy a pályázat ot a pályázati f elhívásban és a pályázat i
út mutatóba n meghatár ozott f or ma i kr it ér iu mo kna k megf elelő en készít i el.
c) Amennyib en a pályázat a bír álatot követ ően f or ma i hibár a hivat kozva n em
nyer tá mogatást, a Megb ízott válla lja, hogy a szolgá ltatási díjat t eljes
egés zéb en megt ér íti a Megb ízó r észér e.
d) Felek jelen s zer ződés aláír ásával megá lla podnak, hogy f or ma i hibá na k
kizár óla g a pályázat kiír ója által megjelölt f or ma i hibát f oga djá k el, abban az
es etb en, ha a pályázat b ír álatát követ ően a pályázat kiír ója csa k és kizár óla g
f or mai hibár a hivatkozva nem r és zes ít i a benyú jt ott pályázat ot támoga tásban.
VI.

MEGBÍZÁS DÍJA, FI ZETÉS MÓDJA

a) Megbízottat tevék enys ége ellátásá ér t díjazás illet i meg. A díj két t ét elb ől áll, az
egyik t ét el az a lapdíj, a más odik t ét el a nyer t es pályázat es et én f izet end ő
szolgá ltatási díj.
Alapdíj
nettó 50 000 Ft
A szolgá ltatási díj mér t ékét az alább i táblázat tar talmazza:
Elny ert t ámog at ás öss zege ( ezer forint) Szo lg ált at ás i dí j
10.000 - 50.000
5%
A díjt ét elek nett ó összegek, az ÁF A-t nem tar talmazzá k.
b) A pá lyázat pozit ív elb ír álása es et én f izet endő egyöss zegű s zolgálta tási dí j
szá mítási alap ja az elnyer t tá mogatás öss zege, melyb ől az alap díj összeg e
levonásr a ker ü l; f izet és i határ ideje az el vég zett szolgáltatást követ ő 8 nap o n
b elül es edékes.
c) Amennyib en a pályázat b enyú jtása a Megb ízó szá már a f elr óható oknál f ogva
meghiús ul a b enyú jtás i határ időt megelőz ő 5 naptár i nap bár melyikén, a
Megbízottat meghiúsu lási bá natp énz illet i meg, mely a pá lyázatba b eállít ott
támogatási összeg 1 %-a. A bá natp énz szá mlázási időp ont ja a pr ojekt
meghiús ulásá nak tu domásr a jutását követ ő maximu m 8. nap.
d) Amennyib en a pályázat benyú jtása a Megb ízott szá már a felr óhat ó okná l f ogva
meghiús ul a b enyú jtás i határ időt megelőz ő 5 naptár i nap bár melyikén, a
Megbízót meghiúsu lási bánatp énz illet i meg, mely a pá lyázatba b eállít ott
támogatási összeg 1 %-a. A bá natp énz szá mlázási időp ont ja a pr ojekt
meghiús ulásá nak tu domásr a jutását követ ő maximu m 8. nap.
VII.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI KÉPVISELET KIZÁRÁSA

a) A F elek megá llap odnak, hogy egyikü k s em jogosu lt a más ik f él nevéb en
har madik
személlyel
s emmilyen
s zer ződést
köt ni
va gy
bár milyen
köt elezetts éget vá llalni, illet ve kép vis elni.
VIII. TITOKTARTÁS
a) A f elek a jelen Szer ződésb en f oglalt f ela datok megva lós ítása sor án tu domásár a
jut ott minden üzlet i va gy ker es ked elmi t it kot, vala mint az egy má s
tevék enys égér e közvetlenü l vagy közvet ett en vonatkozó minden olya n
inf or má ciót köt eles megőr izni, a melynek b iza lmas kezelés éhez a másik f él
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méltá nyolható ér deke fűződik. E gyeb ek mellett a f elek p énzü gyi és gazdaság i
helyzet e, a f elek öná lló és közös tu la jdonában lévő b izalmas nak minős ít ett
műsza ki t er vek, sza kma i elgondolás ok pr ogr amok, f ina nszír ozási elgondolás ok,
üzemelt et és i szabályok, üzlet i és egyéb ter vek, p énzü gyi b es zá molók és
kimutatások szigor úan b iza lmas inf or mációkna k minősü lnek.
b) Felek kijelent ik, hogy a jelen megá llap odás tar talmát bi zalmasan kezelik, ar r ól
illet ékt elen har ma dik s zemély ekn ek nem a dna k inf or mációt, kivéve,
amennyib en ezzel ellent ét es en állap odnak meg.
c) A f elek et a jelen f ejezetb en meghatár ozot t köt elezetts ég a jelen megb ízás
megs zű nés ét követ ően is t ovább i hár om évig ter heli.
IX .

TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szer ződés tár gyát illet ően a jelen S zer ződés f ogla lja ma gában a F elek t eljes
megá llapodását, a tár gyr a vonatkozó minden kor ábbi tár gya lás és megállap odás a jelen
Szer ződésb en egyes ít ésr e ker ü lt, és ennek megf el elően vala mennyi kor ábbi tár gyalás
és megá llapodás hatályát ves zt i.
X . MÓDOSÍTÁSOK
A jelen S zer ződés csak mindk ét, a jelen S zer ződést alá ír ó F él ír ásos megá llapodásáva l
módos ít ható, vagy egés zíthet ő ki.
X I.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) J elen megállap odást a felek határ ozott id őr e, a pályázat elb ír álásáig, pozit í v
dönt és es et én a tá mogatási szer ződés alá ír ásáig köt ik, és a mindk ét f él á ltali
aláír ása napján lép hatályba.
b) A f elek a M egb ízott bár mi egyéb, a pr ojekt előkés zít és éb en, megvalósításában,
utógondozásában vá llalt f ela dat air a külön s zer ződésb en állap odna k meg.
c) A F elek es et leges vitáju kat b ékés út on eg yezt et éss el kís ér lik meg r endezni,
mely eljár ás er edményt elens ége es et én a Felek a jogvita elb ír álása – anna k
tár gyától és ér t ékhatár ától fü ggően – a Pest i K özp ont i K er ület i B ír ósá g, illet v e
a Fővár os i Bír óság kizár óla gos illet ékess égét köt ik ki.
d) A F elek a jelen s zer ződésb en nem s zabályozott vis zonyokat a 2013. évi V.
tör vény (t ovább iakba n: Ptk.) szer int r endezik.
A szer ződő f elek jelen szer ződést – áttanulmá nyozása, ér t elmez és e és meg ér t és e utá n
–, mint akar atukkal mindenb en megegyezőt ír ják a lá.

K elt: ………………………………………..

Megbízó

Megbízott

cégszer ű alá ír ás

Soter -Line O kt at ás i Kö zpo nt K ft.
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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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