Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: perjesi@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
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tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2016. július 20-án, 13:00 órakor
kezdődő soron kívüli nyílt ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. „Gyomaendrőd Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
tárgyú közbeszerzési eljárás
2. Közbeszerzési terv I. számú módosítása
3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
4. Forrás biztosítása az adóellenőrzési munkák elvégzéséhez
5. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás TOP-5.1.2-15 pályázathoz
7. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény 2016
9. Lazarus Kft. tartós kedvezményes bérlet iránti kérelme
10. Javaslat a GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetői tisztségére
11. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2016. július 18.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Gyomaendrőd Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.” tárgyú
közbeszerzési eljárás
Nyíri Szmolár Eszter
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
2016. év júniusában tárgyalták mind a Bizottságok, mind a Képviselő-testület az Öregszőlői utak karbantartási,
útstabilizációs munkálatait. A végleges műszaki tartalom elfogadása, a forrás kijelölése, a közbeszerzési eljárás
jóváhagyása, valamint Bíráló bizottság létrehozása megtörtént. Ezek függvényében készítette el a Közbeszerzési
Csoport a Bíráló bizottsággal együttműködve a döntési javaslatban szereplő ajánlati felhívást és közbeszerzési
dokumentumot, melyet a Bíráló bizottság javasol elfogadásra.
A közbeszerzés értéke nem haladja meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
115. § (1) bekezdésében foglalt nettó százmilliós értékhatárt, így élve az e paragrafusban meghatározottakkal,
legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni
képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban szükséges az ajánlattételi felhívást, illetve a
közbeszerzési dokumentumot megküldeni. A Bíráló bizottság megvizsgálta a lehetséges gazdasági szereplőket
(cégadatok, mérlegadatok, szakmai adatok alapján), melyeket az alábbiak szerint javasol elfogadni: 1. Tótkaép
Építőipari Kft., 2. Bereczki és Társa Bt., 3. Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B.
ép. V. em. (Telephely: 5600 Békéscsaba, Ipari u. 44-46.); 4. Kondor-Szolg Kft. (5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.)
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok elfogadására!
1. döntési javaslat
"„Gyomaendrőd Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnak Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
jóváhagyja a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján ajánlati felhívás
megküldésével indított, „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016." tárgyú eljárás
ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentumát az előterjesztés melléklete szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"„Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016." tárgyú közbeszerzési eljárás
meghívottjai"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnak Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján ajánlati felhívás megküldésével
indított, „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016." tárgyú eljárásra az alábbi
gazdasági szereplőket hívja fel, egyben felhatalmazza Közbeszerzési Csoportot, hogy az ajánlati felhívás és
közbeszerzési dokumentum egyidejű megküldéséről a mai nappal gondoskodjon.
2

1. Tótkaép Építőipari Kft. 5500 Gyomaendrőd, VI. kerület 540., hrsz. 088/18., 2. Bereczki és Társa Bt. 5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 3., 3. Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.
(Telephely: 5600 Békéscsaba, Ipari u. 44-46.); 4. Kondor-Szolg Kft. 5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Ajánlati felhívás

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján
Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK02737

Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nyíri-Szmolár Eszter

Telefon: +36 66 581 232

E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu

Fax: +36 66 283 288

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
I.2) Közös közbeszerzés – Nem releváns
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság
feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül
írásban küldi meg.
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
II. emelet Városüzemeltetési Osztály
I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
X Regionális/helyi szintű
□ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□ Általános közszolgáltatások
□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút Hivatkozási szám: stabilizációs munkái 2016.”
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7 Építési munkák
Kiegészítő CPV-kódok:
45233141-9 Közútkarbantartás

45233330-1

Utca alapozása

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gyomaendrőd,
Öregszőlőben (Kör utca, Kis utca, Polyákhalmi út) mechanikai földút stabilizációs beruházása összesen
4.758 m2 mennyiségben.
II.1.5) Becsült érték összesen nettó:
- Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Ajánlatok benyújthatók: csak egy részre, részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat
tételének lehetősége fennállna.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút
stabilizációs munkái 2016.”
II.2.2) CPV-kód(ok):
45000000-7
Építési munkák
Kiegészítő CPV-kódok:
45233141-9
Közútkarbantartás
45233330-1
Utca alapozása
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU 332
A teljesítés helye: Gyomaendrőd, Öregszőlő
•
Kör utca (8167 hrsz.)
•
Kis utca (8236/7 hrsz)
•
Polyákhalmi út (8065 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból: Kör utca: 3 m*1100 m =
3300 m2; Kis utca: 3 m*236 m = 708 m2; Polyákhalmi út: 3 m*250 m = 750 m2; mindösszesen 4.758 m2.
II.2.5) Értékelési szempontok.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 80
2. Vállalt kivitelezési határidő (munkaterület átadásától számított maximális kivitelezési nap, napok számának
megadásával*), súlyszám: 20
*Ajánlatkérő minimum 15, maximum 45 napot értékel!
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10.
(További tájékoztatás a felhívás VI.3.8)-VI.3.9) pontjai szerint)
II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés időtartama:
A kivitelezési határidő a munkaterület átadásától számított maximum 45 nap.
A szerződés meghosszabbítható: a Kbt. szabályainak megfelelően.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem tartalmaz opciót.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt
merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i)
pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k)
és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások
benyújtását fogadja el.
III.1.2) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az
Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér
mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó
szerződéses ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés – ajánlattevőnek felróható okból történő – meghiúsulása esetére a
nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a
szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat.
A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A
teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a, ……….- Ft azaz …………………… forint. A
teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét
a műszaki átadásig kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 134.§ (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő
fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1) és (2) bekezdések szerint a készre
jelentést követően, a teljesítésigazolás kiállítása után, 15 napon belül, egy összegben, 1 db végszámla ellenében
fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. § -ban, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ékr.) 30-30 §-ában foglaltakra.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel,
a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő.
III.1.4) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződéses értékkel megegyező mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.
Nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/08/04 Helyi idő: 14:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja:
Dátum: 2016/07/20
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2016/08/04 Helyi idő: 14:00 Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. I. em. Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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 és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
X A megrendelés elektronikus úton történik

X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja: nem.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
Az Alvállalkozói kifizetések esetén Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a, valamint az Ékr. 27. §-a szerint jár el.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
Mindösszesen nettó:
- Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 80
2. Vállalt kivitelezési határidő (munkaterület átadásától számított maximális kivitelezési nap, napok számának
megadásával*), súlyszám: 20
*Ajánlatkérő minimum 15, maximum 45 napot értékel!
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
Értékarányosítás módszere:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az első és második értékelési szempont esetében is a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
Az fenti képlet esetében:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A
kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a
részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A

legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó
ajánlattevő, míg a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot nyújtó ajánlatot követő ajánlatot tevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében):
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységárak megadásával kitöltött műszaki-szakmai ajánlatát is.
2. Ajánlatkérő feltételként írja elő, hogy a kivitelezésnek meg kell felelnie a műszaki leírásban részletezetteknek.
3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban
esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget – kétség esetén – az
Ajánlattevőnek igazolnia kell.
4. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mind az anyag, mind a munkadíj költségeket.
5. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást
biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas
módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Amennyiben az aláírás minta közhiteles
nyilvántartásban fellelhető, úgy azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni!) Az aláírási jogosultság ellenőrzése
érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az
ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem
gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő
vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás
egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását is.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében
ajánlatkérő a dokumentum magyar nyelvű fordításának tartalmát vizsgálja és tekinti irányadónak.
8. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta
szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.

10.

11.

12.
13.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania.
Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként
növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni.
A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta
szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
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22.

23.
24.

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát,
amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet).
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az
innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat
benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében
az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve
a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. §
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található
Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262
A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található
Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 26. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu
A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78,
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók
címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010,
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590
Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A
területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a
felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az
ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott
formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható
formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti

25.

26.

27.

28.
29.

30.

indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban
elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is
figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt
tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni.
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg.
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet
az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton
e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen
információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében
az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-ában foglaltak az
irányadóak.
Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban,
valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus
adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban,
valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve
elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés
esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati
példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az
ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Gyomaendrőd,
Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016. – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig!” Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az
ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő
ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját
maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése,
stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi
határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek,
amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6)
bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön
jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi.
Ajánlatkérő tartalékkeret kikötését nem kéri.
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben
felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási
rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: 2016/07/20
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

FIGYELEM!

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az
alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség
megállapítására, ellenőrzésére.

Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban
történő benyújtását is elfogadja.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő
által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is
elfogadja, amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség feltétele
egyértelműen megállapítható.
A Dokumentum mellékleteként meghatározott nyilatkozat mintákat Ajánlatkérő
kitölthető formában (doc formátumban) bocsájtja rendelkezésre.
Az iratmintákon kívül, az ajánlathoz csatolandó a Felhívás/Dokumentum alapján
előírt, további dokumentumok, okiratok is!
Kapacitást nyújtó szervről abban az esetben kell nyilatkozni, ha az ajánlattevő az
alkalmasság igazolása érdekében másik szerv kapacitásaira támaszkodik!

Az ajánlattétel javasolt struktúrája
Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó nyilatkozatok:
1. Iratminta Felolvasólap
2. Iratminta Céginformációs lap
3. Iratminta AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan (ajánlati
feltételek elfogadása)
4. Iratminta NYILATKOZAT a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan (Kkv. besorolás)
5. Iratminta NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében (AV igénybevétele)
6. Iratminta NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében (AV megnevezése)
7. Iratminta (Adott esetben!!) Közös ajánlattevők nyilatkozata
8. Iratminta NYILATKOZAT a cégadatokra vonatkozó változásbejegyzésről
9. Iratminta NYILATKOZAT a kizáró okok tekintetében
10. Iratminta NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
11. Iratminta NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés tekintetében
12. Iratminta (Adott esetben!!) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró
okok igazolásáról
13. Iratminta Nyilatkozat a felelősségbiztosításról, valamint a teljesítési biztosítékról
14. Iratminta NYILATKOZAT a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről történő tájékozódásról
15. Iratminta Nyilatkozat az üzleti titokról
16. Iratminta Nyilatkozat a bizalmas adatkezelésről
17. Iratminta Nyilatkozat a szerződéstervezetről
18. Iratminta Nyilatkozat a benyújtott ajánlatról
- Aláírást igazoló dokumentum (aláírás címpéldány / aláírás minta)
- Meghatalmazás (adott esetben)
- Szakmai ajánlat

1. sz. iratminta
FELOLVASÓLAP
„Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye/címe
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő faxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Közös ajánlattétel esetén:
Közös ajánlattevők vezetőjének neve:
Székhelye/címe:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Közös ajánlattevő tag neve:
Székhelye/címe:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Értékelésre kerülő ajánlati elemek:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
Vállalt kivitelezési határidő (nap)

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap
________________________
Cégszerű aláírás

2. sz. iratminta
Céginformációs lap
AJÁNLATTEVŐ / ALVÁLLALKOZÓ / ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ
GAZDASÁGI SZEREPLŐ1
„Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
Cég neve:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Adószáma:
Címe (székhelye):
- település:
- irányítószám:
- utca, házszám:
- telefonszám:
- telefaxszám:
- E-mail cím:
- Internet (URL) cím:
Cégjegyzésre jogosult vezetők


neve:



beosztása:



telefonszáma:

Jelen eljárásban nyilatkozattételre
jogosult személy
o

neve:

o

beosztása:

o

telefonszáma:

o

- e-mail címe:

A számlát vezető pénzintézet neve,
címe és a számla száma:

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

1

A nem kívánt szöveg törlendő vagy egyéb, egyértelmű módon jelölendő a nyilatkozó szervezet státusza! Ezt az
adatlapot ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőnek is külön-külön be kell nyújtania!

2

3. sz. iratminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom, hogy
a)
megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás eljárást megindító felhívásának, Ajánlati dokumentum, valamint az – esetleges – Kbt. 56. §-a,
valamint a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)nak feltételeit, valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után és azok
ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a Kbt. alapján lefolytatandó
közbeszerzési eljárásukra Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk, a szerződést az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük;
b)
elfogadjuk a dokumentumban szereplő szerződés-tervezetet, szerződéses feltételeket a
szerződéskötés alapjául;
c)
amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük,
és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban valamint
az – esetleges – Kbt. 56. §-a, valamint a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban
és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
Kifejezetten nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a szerződés ajánlati felhívásban meghatározott
időpontban történő aláírására, annak teljesítésére az előbbiek alapján az ajánlatunkban megadásra
kerülő nettó ellenérték(ek) mellett kötelezettséget vállalunk.
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és képesek
vagyunk a dokumentumban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a
szerződést teljesíteni. A közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a megnevezett személyek jogosultak
a szerződés aláírására: < név, beosztás >
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlati felhívás IV.2.5) pontja értelmében a végleges ajánlattételi
határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti
időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az ajánlati
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor
elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumot, és az abban
foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem
használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap
________________________
Cégszerű aláírás

2

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell
benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

4. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan3

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint:


mikrovállalkozásnak minősülünk



kisvállalkozásnak minősülünk



középvállalkozásnak minősülünk



nem tartozunk a törvény hatálya alá.4

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap
________________________
Cégszerű aláírás

FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya
alá, úgy ez esetben a „nem tartozunk a törvény hatálya alá” rész az aláhúzandó!

3
4

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!
A megfelelő aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg!

5. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében5

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára
tekintettel
nyilatkozom,
fenti tárgyú eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok), melyek bővíthetők.

**

FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az
esetben azon munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

5

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

6. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében6
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára
tekintettel
nyilatkozom,
hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt ajánlattevő által a szerződés
teljesítéséhez
a.

nem kíván alvállalkozót igénybe venni*

b.
az ajánlat benyújtásakor még nem tudunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk
megnevezi*
c.
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó
megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó
közreműködik:
Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).

**

6

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

7

7. sz. iratminta

Közös ajánlattevők nyilatkozata
(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor)
________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég elnevezése)
__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője,
valamint
________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég elnevezése)
__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút
stabilizációs munkái 2016.” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozunk,
hogy a fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a nevükben
történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges
képviseletet is az alábbiakban megnevezett cég teljes joggal jogosult:
Cég neve:
Képviselője:

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges felelősséget
vállalunk, továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelünk.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás
tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk. 8

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap
________________________
Cégszerű aláírás
________________________
Cégszerű aláírás

7

Kizárólag közös ajánlat esetén csatolandó a nyilatkozat.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Közös ajánlattevői megállapodást. A közös ajánlattételre a Kbt.
35.§-ának rendelkezései irányadók!

8

8. sz. iratminta
NYILATKOZAT 9
a cégadatokra vonatkozó változásbejegyzésről
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint
Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján
„Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.” elnevezéssel
meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,

a.
hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés nincs
folyamatban.*

b.

hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban.*

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.

FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban,
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

9. sz. iratminta
NYILATKOZAT 10
a kizáró okok tekintetében

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

Fontos megjegyzés: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

10

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

10. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében11
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő
a.

olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.*

b.
olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom meg: *12 13
S.sz.

Tulajdonos neve

Állandó lakóhely megnevezése

1.
2.
3. stb.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó!

11

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!
A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot
kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )
13
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs,
abban az esetben a 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. október 1-jén hatályba lépett re) pontja alapján a tényleges tulajdonosnak
az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vezető tisztségviselő minősül.
12

11. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés tekintetében14

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót,
továbbá nem vesz részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplőt, aki, illetőleg amely a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerint a kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

14

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

12. sz. iratminta
(Adott esetben) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a
kizáró okok igazolásáról 15
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az általam képviselt ajánlattevő a letelepedése
szerinti országban (<ország megnevezése>) az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni:
Kizáró ok megnevezése
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja

Dokumentum

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja

15

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek különkülön be kell nyújtania!

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja
Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja
Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontja
Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontja

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

13. sz. iratminta
NYILATKOZAT 16
a Felelősségbiztosításról, valamint a Teljesítési biztosítékról

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy pályázati nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
1.

Felelősségbiztosítás kapcsán

a.) az általam képviselt szervezet felelősségbiztosítási szerződést köt a szerződés értékével
megegyező mértékben.
b.) az általam képviselt szervezet a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az a szerződés
értékével megegyező mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

2.

Teljesítési biztosíték kapcsán

az általam képviselt szervezet a teljesítési biztosítékot – az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a erejéig –
határidőre rendelkezésre bocsájtja a Kbt. 134. § (5)-(6) bekezdése szerint.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

16

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

14. sz. iratminta
NYILATKOZAT 17
a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről
történő tájékozódásról

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

17

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

15. sz. iratminta
NYILATKOZAT 18
üzleti titokról
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy a(z)

- az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra
hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. *
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig

-

az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. *

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó!
Fontos megjegyzés: Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

18

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

16. sz. iratminta
NYILATKOZAT 19
a bizalmas adatkezelésről
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
és egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy az általunk képviselt szervezet tudomására jutott
adatokat, információkat, iratokat bizalmasan kezeljük, továbbá gondoskodunk arról, hogy az
ajánlattétel során az általunk képviselt cég és az ajánlatba bevont közreműködők azokat bárminemű,
az ajánlattétellel nem összefüggő közvetlen vagy közvetett célra ne használják fel, azokat se
nyilvánosságra, se illetéktelen személy tudomására ne hozzák, jogosulatlanul fel ne használják.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

19

Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!
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17. sz. iratminta

NYILATKOZAT
szerződéstervezetről

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetet

a. elfogadja.*
b. nem fogadja el.*

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
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Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!
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18. sz. iratminta

NYILATKOZAT
a benyújtott ajánlatról
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég székhelye) __________________________________ (cég
adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján „Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkái 2016.”
elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,
hogy a részünkről papír alapon benyújtott "eredeti" ajánlat és az ahhoz csatolt elektronikus
adathordozón, CD-én vagy DVD-én benyújtott – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. fileokat tartalmazó – ajánlat mindenben megegyezik.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás
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Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által
aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését!

Műszaki leírás
Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációs munkáihoz
I.

Előzmények

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Öregszőlőben mechanikai földút stabilizációs
beruházást tervez.
II.

A beavatkozási helyszínek:




III.

Kör utca (8167 hrsz.)
Kis utca (8236/7 hrsz)
Polyákhalmi út (8065 hrsz)
Pályaszerkezetek:

Probléma:

A területen nincs szilárd útburkolat

Műszaki tartalom:

25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és
kiékelő zúzalékból

Terület:

Kör utca: 3 m*1100 m = 3300 m2
Kis utca: 3 m*236 m = 708 m2
Polyákhalmi út: 3 m*250 m = 750 m2

IV.

Kivitelezés

1. Földút stabilizálás:
A fenti területeken változó hosszúságban és 3 m szélességben földút stabilizációt kell végezni
(20 cm FZKA+5 cm kiékelés, tükörszedéssel).
A tükörszedést követően az FZKA útalap alá geotextiliát (min. 50 g/m2) kell teríteni. A
terítést követően lehet bedolgozni a 20 cm vastag FZKA útalapot, melyet vibrohengerrel kell
tömöríteni. Az 5 cm vastag 0/20-as szemcse összetételű kiékelő réteget a terítés után szintén
tömöríteni szükséges. A magassági vonalvezetésnél figyelembe kell venni az épületek előtti
járdát, ami alatt kell lennie a stabilizált út pályaszintjének. Az út mellett 0,5-0,5 méter
szélességben a padkát rendezni kell. A stabilizálandó felület 4.758 m2
Gyomaendrőd, 2016. július

Sor szám Tétel megnevezése

Mennyiség

ME

Egységár

Összesen

Kör utca
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen

Humuszleszedés
elszállítással
Geotextília terítés
FZKA útalap
Kiékelés
Padka rendezés

660

m3

3 300
660
165
1 100

m2
m3
m3
m2

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Kis utca
1.
2.
3.
4.
Összesen

Humuszleszedés
elszállítással
Geotextília terítés
FZKA útalap
Kiékelés
Padka rendezés

142

m3

708
142
35
236

m2
m3
m3
m2

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Polyákhalmi út
1.
2.
3.
4.
Összesen

Humuszleszedés
elszállítással
Geotextília terítés
FZKA útalap
Kiékelés
Padka rendezés

150

m3

750
150
38
250

m2
m3
m3
m2

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Sorszám
1.
2.
3.
Nettó összesen:*
ÁFA vetítési alap:
ÁFA 27%:
Bruttó mindösszesen:

Megnevezés

Vállalási ár

Kör utca
Kis utca
Polyákhalmi út

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Kelt: .......................................................
.....................................
Cégszerű aláírás

* Felolvasó lapon ezt az összeget kell szerepeltetni!

Helyszín térképes jelölése

Vállalkozási szerződés
„Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút stabilizációja.”

amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124); képviseli: Toldi
Balázs polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),
másrészről:
…………………….
(1117
………………………………..;
cégjegyzékszáma:
……………………;
képviseli:
…………………………….) mint vállalkozó (a továbbiakban: „a Vállalkozó”)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: a „Felek”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: a „Szerződés”):
I.
A Szerződés tárgya
1) A jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvégzi a jelen Szerződés
1. számú Mellékletében részletesen meghatározott, Gyomaendrőd, Öregszőlői utak mechanikai földút
stabilizációja, összesen 4.758 m2 mennyiségben (a továbbiakban: a „Munkálatok”).
2) A Munkálatok műszaki paramétereire, anyagára, más minőségi követelményeire és specifikus tulajdonságaira a
jelen Szerződés 1. számú Melléklete irányadó.
1)

II.
A Felek jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó köteles a Munkálatokat a szerződés kötés napjától számított 45 napon belül elvégezni.

2)

A Vállalkozó köteles a munka során a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről tájékoztatni, amely a
Munkálatok elvégzését befolyásolhatja.

3)

Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a Munkálatok teljesítése várhatóan hibás lesz, jogosult
póthatáridőt tűzni a hiba kijavítására. A Megrendelő a póthatáridő eredménytelen elteltével gyakorolhatja
szavatossági jogait.

4)

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbiak szerint:
Vállalkozó jogosult 10% alatti/feletti mértékben alvállalkozót igénybe venni az alábbi munkálatokra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

A Megrendelő köteles a Munkálatok szerződésszerű elvégzését követően teljesítésigazolást kiadni a Vállalkozó
részére, a Vállalkozó pedig jogosult és köteles a teljesítésigazolás átvételét követően haladéktalanul számlát
kiállítani a jelen Szerződés II.6. pontja szerinti vállalkozói díjról.

6)

A Munkálatokért a Megrendelő nettó ……………...- Ft + 27% ÁFA, bruttó ……………...- Ft, azaz …………………….
forint összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a
jelen pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a Munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozónál
felmerülő valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen nem
támaszthat követelést a Megrendelővel szemben.

7)

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: Megrendelő az ellenszolgáltatást forintban, a
2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1) és (2) bekezdések szerint a készre jelentést követően, a teljesítésigazolás kiállítása
után, 15 napon belül, egy összegben, 1 db végszámla ellenében fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. § -ban,
valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ékr.)
30-30 §-ában foglaltakra.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel,
a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Megrendelő előleget nem fizet.

8)

Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.

III.

A munkaterület rendelkezésre bocsátása

1)

A megrendelő helyszíni bejárás során bocsátja a munkaterületet a vállalkozó rendelkezésére, melyről
jegyzőkönyv készül. Az építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység ellátása a munkaterület
átadását követően a Vállalkozó kötelessége.

2)

A szükséges útlezárások, forgalomelterelések, forgalomirányítás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak kell
elhelyeznie az útépítésre figyelmeztető jelzéseket és gondoskodni a balesetveszély elhárításáról, valamint a
baleset megelőző intézkedésekről.

3)

A Vállalkozó köteles a Munkálatok során esetlegesen keletkező bontási anyag a Megrendelő által
meghatározott helyre történő elszállítására.
IV.

Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

1)

A Megrendelő jogosult a Munkálatok folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek
el, amelyeket később el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, annak megjelölésével,
hogy az eltakarás mikor kerül sor.

2)

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3
munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig
lehetséges.

3)

Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az
ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.

4)

A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy
minőségét érinti.

5)

A Vállalkozó a kivitelezésről papír alapú építési naplót vezet.
V.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadását követően megkezdi.
2) Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az
Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér
mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó
szerződéses ellenérték 10 %-a.
3) Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés – ajánlattevőnek felróható okból történő – meghiúsulása esetére a
nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a
szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat.
4) A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
5) Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a kivitelezés jelentős hibái miatt tagadja meg, a késedelmi
kötbér a Megrendelőt mindaddig megilleti, amíg a kijavítást a Vállalkozó el nem végzi.
6) Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A
teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a, ……….- Ft azaz …………………… forint. A
teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét
a műszaki átadásig kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 134. § (1) bekezdés)
VI.
1)
2)

Szerződés kivitelezési határideje, átadás-átvétel

A kivitelezési határidő a munkaterület átadásától számított …………. nap.
A Munkálatok befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az
időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő

akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a
kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezi be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
3)

A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem
akadályozza.
VII.

Záró rendelkezések

1)

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. rendelkezései, valamint az építési
tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

2)

A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés,
tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
4 példányban írják alá.
Kelt: ………………………………………….

________________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Megrendelő

______________________________
…………………………………………..
……………………..
Vállalkozó

Mellékletek:

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

Közbeszerzési Ajánlat, dokumentum
Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsájtásának igazolása
Felelősségbiztosítási kötvény másolata

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, DOKUMENTUM

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTÁSÁNAK
IGAZOLÁSA

3. SZÁMÚ MELLÉKLET FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
MÁSOLATA

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési terv I. sz. módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. év folyamán további közbeszerzési eljárások rögzítésével szükséges a 168/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Tervet bővíteni. A módosításra a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény
42. § (3) bekezdése alapján van lehetőség, mely módosítást az elfogadást követően haladéktalanul közzé kell tenni.
A módosítások indoka:
1. 2016. év júniusában tárgyalta a Tisztelt Képviselő-testület a Gyomaendrőd, Öregszőlő területén elvégzendő
útkarbantartási munkálatok feltételeit, valamint a szükséges forrás megítélését. A végleges terv elfogadását
követően indulhatott el a közbeszerzési eljárás tervezése, mely alapján lehet a 2016. évi közbeszerzési tervet
módosítani.
2. 2015. év végétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteinek folyamatosan
hatályba lépő rendelkezései nehéz helyzetbe sodorták a hulladékgazdálkodási közfeladat szervezésének,
kivitelezőinek szereplőit. Önkormányzatunk saját gazdasági társaságához fűződő érdekei, Kistérségi pályázatok
miatti kötöttségei, a feladatellátás gazdaságilag is kivitelezhető megszervezése bizonytalan alapokon áll,
szükségessé vált a jelenleg hatályos szerződéses viszonyok felülvizsgálata, új lehetőségek keresése. Ezen indok
miatt szükséges a hulladékgazdálkodási közfeladat közbeszerzésének elindítása.
3. Törlésre kerül a tervben az informatikai fejlesztés, mert az utólagos számítások, illetve a piackutatás alapján nem
éri el a közbeszerzési értékhatárt.
4. Kisebb módosítások kerültek a tervbe, az év közbeni megvalósítás során szükségessé vált egyes tételek
pontosítása.
A terv módosítással egységes szerkezete jelen előterjesztés döntési javaslatában szerepel (módosított tételek
vastagon kiemelve).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közbeszerzési terv I. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2016. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását - a
módosítással egységes szerkezetbe foglalva - az alábbiak szerint:
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a ...../2016. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Nemzeti
113. § (1)
31.000.000.Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
Nemzeti
113. § (1)
48.000.000.Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
30.000.000.(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd
része: 5.434.000.-)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2016. I. negyedév
2016.04.15.-2016.12.31.

5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2016.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
11.300.000.BM közfoglalkoztatási program / Költségvetési rendelet
2016. I. negyedév
2016.04.01.-2016.12.31.

6)
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
115. § (1)
19.000.000.Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. szeptember - november

Árubeszerzés
Építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
5

5.
6.
7.
8.

Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

14.600.000.BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
11.500.000.BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Teljes körű orvosi ügyelet ellátása
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
54.000.000.OEP támogatás / Önkormányzati hozzájárulás
2016. I. félév
2016-2018.

9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Hulladékgazdálkodás
Uniós eljárás
Nyílt
450.000.000.Koordináló szerv által fizetett díj
2016. II. félév
Szerződéskötéstől számított 5 év

A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2016. (III. 31.)
GyeKt. számú határozatával, az 1. sz. módosítást ………………………………… GyeKt. számú határozatával
jóváhagyta.

Gyomaendrőd, 2016. ............................

………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd város hulladékgazdálkodásának megoldását 2016 évben folyamatosan tárgyalta a Képviselő-testület.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) szigorú előírásainak való megfelelés
nehéz helyzetbe sodorta mind az e célú közfeladatra létrehozott gazdasági társaságunkat, mind a Kistérségi közös
pályázaton létrehozott társaságot (mellékesen megjegyezve hazai szinten szinte minden hulladékgazdálkodás
megszervezésével, kivitelezésével érintett hasonló problémákkal küzd).
Két lehetőség előtt áll Önkormányzatunk:
1. Mint ismeretes, a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban FBH Kft.) „próbaidős"
együttműködést ajánlott fel a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek. Ez az együttműködés gazdasági
szempontból lenne előnyös, hiszen mindenki előtt tisztán látható, hogy a jelenlegi finanszírozási feltételek
mellett a hatályos szerződésünk szerinti közszolgáltatónk működésképtelenné válhat. Erre áthidaló
megoldásnak látszik az FBH Kft.-vel való közös közfeladat teljesítés, mely által nagyobb összegű
szolgáltatási díj hívható le a helyi közfeladat ellátására. (A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. a tervezett együttműködésről értesült, arról pozitívan nyilatkozott, illetve további
személyes egyeztetésre hívott fel július 22-re.) Az FBH Kft.-nek a döntést követően haladéktalanul
intézkednie szükséges az engedélyeinek Gyomaendrődre is kiterjedő módosítása kapcsán.
2. A Kistérségben több éve elindult közös hulladékgazdálkodási projektek, pályázatok útján történt
eszközbeszerzések, építések üzemeltetésére létrehozott gazdasági társasággal, a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel való együttműködés kialakítása. Ez a lehetőség sajnos a mai napig
csak elméleti, hiszen semmilyen gazdasági ajánlat, pénzügyi kimutatás, működési koncepció nem áll
rendelkezésünkre, hogy a döntést megerősítse. Az együttműködés inkább „kötelezőnek" látszik, de ha
működésképtelen, ha nem tud valósan teljesíteni, nem nyújt fedezetet a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás finanszírozására, akkor ugyanabba a helyzetbe kerül, hogy a feladat ellátása finanszírozási
problémák miatt esetleg ellehetetlenül. Azonban a KEOP pályázatban elnyert támogatás miatt adódhat
kényszerhelyzet is, ami alapján elképzelhető, hogy ezt az utat szükséges választani. (A Társulás 2016. július
11-én már tartott e témában egyeztetést, július 25-ére tervezi a második fordulós tárgyalást.)
A most előterjesztett döntések egy kvázi „próbaidős" feladatellátást kezdeményeznek. Ugyanis abban az esetben,
ha Önkormányzatunk nem a saját, e célra létrehozott gazdasági társaságát kívánja közvetlenül megbízni a feladat
ellátásával, akkor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Ht. ezt előíró rendelkezései:
„33. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárást
folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási
körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.
(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést.
…
37. §
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzat képviselőtestületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.

7

(4) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés
megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik."
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünk augusztus 1-től közös megegyezés alapján megszűnik, a
Ptk. valamint a Ht. rendelkezéseinek megfelelően önkormányzatunk a hatályos szerződés felmondással kapcsolatos
rendelkezései alapján köteles eljárni, tehát a Ht. 37. § (4) bekezdése alapján – közbeszerzési eljárás megindításával
egyidejűleg – a közszolgáltatás biztosításáról haladéktalanul gondoskodni kell. Mivel adott a lehetőség, hogy egy, a
feladatra alkalmas, és a feladat vállalásának elfogadásáról nyilatkozó céget megbízhatunk a szolgáltatás ellátásával,
így nincs szükség a Ht. 37/A. § alkalmazására, miszerint „Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását a 33-34. §-ban foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás a 33-34. §-ban meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint kell eljárni."
Tehát a most felvázolt döntések az átmeneti időszak erejéig – a jelenlegi szerződés megszűnésétől az új szerződés
megkötéséig – terjednek, rövid távú kötelezettségként jelentkeznek. Az átmeneti időszakot követő új, hivatalos és
hosszú távú elkötelezettség továbbra is nyitott kérdés marad, amennyiben gazdaságilag és szakmailag is megfelelő
együttműködés alakítható ki a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, úgy a teljesítés velük
közreműködve valósul meg. Amennyiben ez a lehetőség nem tud kibontakozni, nem lesz valósan elindítható rövid
határidőn belül, úgy a nyílt közbeszerzési eljárást mindenképpen szükséges megindítani, az annak eredményeként
létrejövő szerződés fog hosszútávra hatályba lépni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok elfogadására!
Előzetes hatásvizsgálat:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek különösebb társadalmi hatása nincs, a hatályos jogszabályok alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő szolgáltatás, nincs feltétlenül szerződéskötési kényszer. Az új
szerződések már az új közszolgáltató nevében készülnek, a hatályban lévő szerződések érintettjei értesítést kapnak
a Közszolgáltató személyében történő változásról.

II. gazdasági hatásai:
A közszolgáltatási díj valamint a közszolgáltató részére fizetendő szolgáltatási díj megállapítására melyet több
jogszabály, többek között a Koordinál szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016.
(V.24.) NFM rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szabályoz. Az új díjkalkulációk alapján számított szolgáltatási díj
érinti a hulladékgazdálkodási közfeladat elvégzésére létrehozott önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot.
Amennyiben Önmaga látja el a közfeladatot, úgy a díjrendelet alapján kisebb szolgáltatási díjra jogosult, mely
nagyfokú működési problémákhoz, ellehetetlenüléshez vezethet. Az új közszolgáltatóval való együttműködés
magasabb díj lehívását eredményezheti, mely fedezetet nyújthat a szolgáltatás elvégzésére.

III. költségvetési hatásai:
A II. pontban részletezettek alapján a jövőre nézve valószínűsíthető a hulladékgazdálkodás Önkormányzatunk általi
eseti támogatásainak megszűnése.

IV. környezeti következményei:
Jelen rendelet módosításnak környezeti következményei nincsenek.
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V. egészségi következményei:
Jelen rendelet módosításnak egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A II. pontban részletezettek szerint lakossági értesítések megküldése válik szükségessé.

VII. megalkotásának szükségessége:
A Közszolgáltató személye a rendelet 1. mellékletében jelenik meg. A Közszolgáltató személyében történő változás
maga után vonja a rendelet módosítását is.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást is eredményezhet.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nincs szükség egyéb személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározására.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 37. § (3) és (4) bekezdése alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása (megszűnése) esetén a települési önkormányzat
képviselő-testületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a
szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik.
Fenti rendelkezések alapján az átmeneti időszakra kijelölt Közszolgáltató személye a rendelet 1. mellékletében kerül
megnevezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 19-én a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött, 2014. január 1-től hatályos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés - a szerződés 12. d) pontja alapján Felek közös megegyezéssel történő - megszüntetését
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás beszerzésének indítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló CLXXXV. törvény 33. § (1)-(2)
bekezdése alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatását
indítja el. A közbeszerzési eljárás kapcsán a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése,
valamint a hatályos Közbeszerzési Szabályzat 4.) pontjában foglaltak alapján az alábbi Bíráló bizottságot hozza
létre:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvéd
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Egyben felkéri a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Tagtelepüléseit a közbeszerzési eljárás közös lebonyolítására, mely
során Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint közös ajánlattevők nevében eljáró ajánlatkérő, gesztori
tevékenységet lát el. Felhatalmazza a Jegyzőt a közös közbeszerzés lefolytatásáról szóló megállapodás
előkészítésére, a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Átmeneti időszakra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2015. évi CLXXXV. törvény 37. §
rendelkezései alapján
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
megszűnésétől az új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról haladéktalanul gondoskodik az alábbi közszolgáltatási szerződés megkötésével /az NHKV Zrt.
által esetlegesen tett további javaslatok szerződésbe történő beépítésével - a Képviselő-testület utólagos
jóváhagyása mellett/:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
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amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Rövid név: FBH-NP Nonprofit Kft.
Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Cégjegyzékszám: 03 09 126039
KSH azonosító (statisztikai számjel): 24290054-3821-572-03
KÜJ azonosító: 103 203 115
KTJ azonosító: 101 265 543
Adószám: 24290054-2-03
Bankszámlaszám: ……………………………………………..
Számlavezető pénzintézet: ……………………………………………..
Képviseli: Agatics Roland ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Preambulum
1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása.
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által
meghatározott tartalommal és keretek között.
A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel,
részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával
tesz eleget.
Közszolgáltató tevékenysége kiterjed
elkülönítetten gyűjtött részére is.

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.) és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül,
amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva kötelező.
Felek rögzítik, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Ht. 37. § rendelkezései alapján jelen szerződés
megkötésétől, - az azzal egy időben induló közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő – új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig jelen szerződés aláírásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról haladéktalanul gondoskodik.
2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati
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rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott belterületi ingatlanok.
3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását 2016. augusztus 1. napjával köteles megkezdeni.
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. 37. § (4) bekezdése alapján –
jelen szerződés aláírásával egy időben induló közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő – új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig köteles ellátni.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, a környezetvédelmi hatóság által
meghatározott minősítési osztály: A/I.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (ingatlanok,
gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai
és személyi feltételeket biztosítani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.
A Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-ig beszerzi.
5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és végrehajtására
kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a
hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.
Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő
összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának
elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározása;
e.) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
(továbbiakban Korm.rend.) 3. § (1)-(4) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni évente két alkalommal, első
alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig. Abban az esetben, ha az
önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és
gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítése;
c) a a Kv. Hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat,
valamint a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, 2016. október 1-jéig beszerzendő megfelelőségi vélemény
Szerződés szerinti időtartam alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
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berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybe vevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek
nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
k) A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő
begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A szelektív szigetek edényeinek
ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles
házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy
azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az ingatlanhasználók részére biztosítja.
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi feladatokat
köteles ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelése,
így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.[1]
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybe vevők hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni. Az
ügyfélszolgálat főbb feladatai:
a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése,
c) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
d) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
e) ügyeleti rendszer működtetése,
f) internetes honlap működtetése.
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes
összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken,
gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban és módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.
Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről
gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az
Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás
szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató által kiadott, jelzett zsákban
kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
b.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatási díj megállapítása, valamint a közszolgáltatás finanszírozása a Korm. rendeletben, valamint a
Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
(továbbiakban Szolgáltatási díjrendelet) meghatározottak alapján történik.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
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díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei
a.) A Közszolgáltató a Ht. alapelveiben megfogalmazottak szerint törekszik gazdálkodásának megszervezésére.
b.) A Közszolgáltató Alvállalkozója az Alvállalkozónál jelentkező, 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó,
kiszámlázott közszolgáltatás késedelmes díjfizetése után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben
foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető
felhasználókkal szemben.
c.) A Közszolgáltató Alvállalkozója az Alvállalkozónál jelentkező, 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó,
kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban
felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
d.) A Közszolgáltató Alvállalkozója az Alvállalkozónál jelentkező, 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét
követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban
foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
e.) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező
kintlévőségeket.
f.) 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége
megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a
haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
g.) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 20.
§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
h.) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló
szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
i.) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
j.) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva
megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban,
ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben
jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
k.) Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és
felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül. A korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
l.) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik.
8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási
szabályai
A közszolgáltató - ha a Ht.-ban meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyezteti - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
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körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben.
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem veszélyezteti a
Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közszolgáltató
az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek
átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási
tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől,
költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások
a.) A Közszolgáltató köteles Önkormányzat illetve a Koordináló szerv kérésére, az általa végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és
egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak illetve a Koordináló szervnek írásban
megadni.
b.) A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt,
szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat,
vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az
ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.
10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett Közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
3. KÜJ azonosító: 101 959 814
4. KTJ-azonosító: 101 705 153
5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
6. Adószám: 13794602-2-04,
7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/13378-8/2015.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek
a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
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Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a
Közszolgáltató:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította;
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette;
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a környezetvédelmi hatóság által
kiállított minősítő okirattal;
d.) az Önkormányzat által okiratban vállalt kötelezettség - a jelen szerződés aláírásakor a Közszolgáltató által is
ismert elbírált pályázat - teljesítése érdekében;
e.) ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem
rendelkezik, a települési önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi
és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik fél írásban és
részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt,
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű
határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható
módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a
Szerződést írásban felmondani.
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap, d.) pont esetében 30 nap
13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig)
kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszűnése napján átadja.
14. Vegyes és záró rendelkezések
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy
értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi
információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik,
azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak
az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat,
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási
kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek beleértve a környezetvédelmi hatóságot is - számára biztosító rendelkezésekre.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az
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érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű
rendelkezéssel váltják fel.
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori
másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. A jelen
szerződés …példányban készült, …. számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2016. …………………………….
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Agatics Roland
ügyvezető
FBH-NP Nonprofit Kft.

Ellenjegyzi:
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

[1] A hatályos szabályok szerint nincs feltétlenül szerződéskötési kényszer!
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
"Rendeletmódosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletet az
alábbiak szerint:
…/2016. (VII. 21.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2016. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez]
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
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1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
3. KÜJ azonosító: 103 203 115
4. KTJ-azonosító: 101 265 543
5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
6. Adószám: 24290054-2-03,
7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai
1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
3. KÜJ azonosító: 101 959 814
4. KTJ-azonosító: 101 705 153
5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
6. Adószám: 13794602-2-04,
7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/13378-8/2015.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forrás biztosítása az adóellenőrzési munkák elvégzéséhez
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző években két fő adóellenőr foglalkoztatására került sor, határozott idejű közszolgálati munkaviszony
keretében. Feladatuk az idegenforgalmi adó bejelentésével, bevallásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés mellett
2015-ben kiterjedt az üdülési célú építmények utáni építményadó bevallások ellenőrzésére is. Az ellenőrzés
eredményeként 206 db adózatlan és 9 db nem megfelelő terület után adózott üdülőingatlan került feltárásra. Ezek
után az építmények után 2015. évre 2,77 millió Ft, az előző évekre 8,56 millió Ft építményadó került kivetésre.
Munkájuk eredményének köszönhetően 2015-ben 38,5 %-al, mintegy 11 millió Ft-al növekedett az építményadó
bevétele az előző évhez képest. A határozott idejű közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott adóellenőrök
illetménye a köztisztviselői besorolásuknak megfelelően meghatározott alapbérből és a munkájuk eredményessége
után számított jutalékból tevődött össze, mely mintegy 7,5 millió Ft-ot tett ki 2015-ben. Az ellenőrzési tevékenység
azonban az osztály többi ügyintézőjére is jelentős plusz terhet rótt, melynek elvégzése legtöbb esetben mindenféle
javadalmazás nélkül történt.
Adóhatóságunk 2016. július 1-i állapotnak megfelelően adatszolgáltatást igényelt a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Földhivatali Osztályától Gyomaendrőd város illetékességi területén található valamennyi ingatlanról, a további
ellenőrzési feladatok elvégzéséhez. A kapott földkönyvi adatoknak az adónyilvántartó rendszerben meglévő adatok
összevetésével kiszűrhetők az adózatlan ingatlanok, elsősorban a magánszemélyek kommunális adója, illetve az
építményadó vonatkozásában.
Fenti feladatot ez évben, a szükséges helyszíni ellenőrzésekkel együtt az Adó Osztály dolgozói látnák el, mely
munka célfeladatként kerülne részükre meghatározásra. Az elvégzett feladat utáni javadalmazás fedezetét a feltárt
adózatlan ingatlanok után kivetett, abból befolyt adóbevétel meghatározott százaléka jelenthetné, melynek fedezetet
kellene nyújtania a kifizetett plusz munkabér után fizetendő járulékokra is. Az elszámolás 2016. november végéig, az
ellenőrzés hatására befolyt bevételek alapján történne.
Az ellenőrzéssel kapcsolatos bevételek és kiadások várhatóan az alábbiak szerint alakulnának:
Bevétel: 200 db feltárt adózatlan ingatlan, átlagban 3 évre, 6.000 Ft/év/ingatlan adómértékkel történő adókivetése
esetén összesen 3.600.000 Ft, melynek várhatóan mintegy 60 %-a folyik be november végéig, azaz 2.160.000 Ft.
Kiadás: A befolyt összeg 50 %-a képezné a célfeladattal kapcsolatosan felmerülő kiadások (a kifizetett bruttó
munkabér és járulékai) fedezetét. Az 1.080.000 Ft, 6 fő dolgozót figyelembe véve, kb. 90-95 ezer Ft nettó bért (havi
23-24 ezer Ft) jelentene dolgozónként.
A fentiek szerint meghatározott forráskijelölés biztosítaná az önkormányzat részére, hogy adóbevételei 2016. évben
minden feltárt ingatlan után előírt és befizetett adó 50 %-ával, majd a következő években annak évente befizetett
adójának 100 %-ával növekedjenek.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Forrás biztosítása az adóellenőrzési munkák elvégzéséhez "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
19

Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Adó Osztályának
dolgozói részére 2016. évben célfeladatul kitűzött építményadó és kommunális adó adóellenőrzési munkájával
kapcsolatos költségek forrásául az ellenőrzés során feltárt adózatlan ingatlanok után kivetett, abból 2016. november
30-ig befolyt adóbevételek 50 %-át jelölje ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Varga Edit Brigitta a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2016. július 5. napján arról tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy családi okok miatt háziorvosi tevékenységét 2016. szeptember 1. napjától nem tudja
ellátni, ezért kéri a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Képviselő-testülettől.
A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésének jogi akadálya nincs, a működési engedélyezési eljárás
lefolytatását, a finanszírozási szerződés megkötését követően a körzet finanszírozása biztosított 2016. október 1.
napjától. Dr. Varga Edit Brigitta helyettesítését szeptember hónapban a feladat-ellátási szerződésben rögzített
helyettesítő orvos, Dr. Petríkó Attila látja el, valamint Dr. Schóber Ottó. Tekintettel arra, hogy Dr. Schóber Ottó
helyettesítő orvosként nem szerepel a feladat-ellátási szerződésben, a szerződést módosítani kell.
A Képviselő-testületnek döntenie kell a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről,
mely döntését három oldalú megszüntető okiratba kell foglalnia (2. határozati javaslat).
Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra tekintettel javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a 8.
számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a Városi
Egészségügyi Intézményt.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2016. október 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a körzetet a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A Városi Egészségügyi Intézmény a háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos eljárásrendjét a következő
jogszabályok határozzák meg:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely
meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát:
„2. § (1) b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni,
kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud
gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;”
Jelen esetben a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet az átadástól, 2016. október 01. napjától számított hat hónapon
túl, 2017. április 01. napjától válik tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté.
A Városi Egészségügyi Intézménynek a körzet finanszírozásával kapcsolatban figyelemmel kell lennie az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet által meghatározottakra:
„12. § (3) ...Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxis a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix összegű díj 60
százalékára jogosult. A fixdíj folyósítása szempontjából nem tekinthető tartós helyettesítésnek, ha a praxis ellátására
a szolgáltató teljes munkaidőben a Hr. szerint háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost foglalkoztat.”
Jelen esetben a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben a finanszírozás 60 %-ra való csökkenésére 2017. október 01.
napjától számíthatunk.
A Városi Egészségügyi Intézmény fenti jogszabályhelyekre figyelemmel fog a körzet működtetéséről gondoskodni.
2016. október 1. napjától helyettesítő orvos fogja ellátni a háziorvosi tevékenységet átmeneti időszakban, ez idő alatt
kell háziorvost találnia önkormányzatunknak.
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslatok szerint elfogadni.
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1. döntési javaslat
"A feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013.
június 3. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához a helyettesítő orvos személyében bekövetkezett
változás miatt hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester, székhely. 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám: 15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos) továbbiakban Megbízott
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. július 3. napján határozott idejű szerződést – 2013. 08. 01. napjától 2018. július 31. napjáig - kötöttek
terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos jelezte, hogy a
körzet helyettesítését 2016. szeptember 1. napjától Dr. Petrikó Attila és Dr. Schóber Ottó háziorvosok látják el. A
helyettesítő orvos személyében bekövetkezett változás miatt a szerződés 5. 3. pontja 2016. szeptember 1. napjával
az alábbiakra módosul:
Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Schóber Ottó

A felek által Gyomaendrődön 2013. július 3. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. július 20.
…………………………….
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos

….…..………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató főorvos
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"A feladat-ellátási szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság képviseletében eljáró dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013.
június 3. napján kötött terület-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016. szeptember
30. napjával hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megszüntető okirat
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére:
8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés
megszüntető okirata
tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi Balázs polgármester, székhely. 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám: 15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158, képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos) továbbiakban Megbízott
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy 2013. június 3. napján a gyomaendrődi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel történő működtetésére 2013. augusztus 1. napjával hatályba lépő feladat-ellátási szerződést
kötöttek 5 év határozott időtartamra.
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott kezdeményezte a feladat-ellátási szerződés megszüntetését, tekintettel arra,
hogy Megbízott 2016. szeptember 1. napjától magánéleti okokból nem tud háziorvosi tevékenységet ellátni a 8.
számú felnőtt háziorvosi körzetben.
3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött feladat-ellátási szerződést
közös megegyezéssel 2016. szeptember 30. napjával megszüntetik.
4. Felek rögzítik 2016. szeptember hónapban a körzet működtetéséről Megbízott gondoskodik a feladat-ellátási
szerződésnek megfelelően.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnésének időpontjában egymással szemben semminemű követelésük
nincs, és a köztük fennállt szerződés alapján a későbbekben sem támasztanak egymással szemben követelést.
5. Jelen szerződés megszüntetésére Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016. (VII. 20.)
Gye. Kt. határozatában foglaltak szerint kerül sor.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.

Gyomaendrőd, 2016. …………..

Gyomaendrőd, 2016. ………….

……………………….……………..
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Dr. Varga Edit Brigitta
képviselő

……….……………….……………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Gyomaendrőd, 2016. ………….
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………….……………………
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Ellenjegyezte:

……………………….
Dr. Uhrin Anna
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"köszönetnyilvánítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos a
lakosság érdekében településünkön végzett lelkiismeretes szakmai munkáját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet átvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
8. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatokat lássa el, és az elvégzett feladatokról
számoljon be a Képviselő-testület 2016. októberi ülésén.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Lemák György igazgató), hogy 8. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre (OEP szolgáltató kódja: 040090070) 2016. október 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az
Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Lemák György igazgató) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben (OEP szolgáltató kódja:
040090070) a feladatok ellátására 2016. október 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Konzorciumi együttműködési megállapodás TOP-5.1.2-15 pályázathoz
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 114/2016.(II.25.) Gye. Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-5.1.2-15 Helyi
foglalkoztatási együttműködések” c. kiírásra a Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum megvalósítása érdekében
az Önkormányzat nyújtja be pályázatát.
Projekt ötlet volt foglalkoztatási paktum létrehozása, képzések lefolytatása és munkaerőpiaci támogatások
biztosítása a járás vállalkozásainak részére. A megvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre. 40 - 400 millió Ft
támogatás igényelhető, saját erő nem szükséges. A Békés megyei keret 1 400 millió Ft.
A pályázat a felhívás 4.1 pontja alapján kizárólag konzorciumi formában nyújtható be. A konzorciumba kötelező
bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt és a projektjavaslat vonatkozásában
releváns járásszékhely helyi önkormányzatát. Mindezek alapján a konzorcium 3 tagja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Békés Megyei Kormányhivatal,
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
A pályázat benyújtója és konzorcium vezetője a Békés Megyei Kormányhivatal lesz.(abból a megfontolásból, hogy
az elszámolások több, mint 70%-át a kormányhivatalhoz nyújtják be)
Az előterjesztés mellékleteként olvasható a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem
benyújtására dokumentum. A pályázat pozitív elbírálása esetén a megvalósításra vonatkozó együttműködési
megállapodást kell majd kötni, szabályozva benne a tagok pontos feladatát.
Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a dokumentum megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Konzorciumi megállapodás TOP512 foglalkoztatási paktum"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2016.(II.25.) Gye. Kt. számú határozatát a
következők szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 tagú konzorciumra lép a Békés Megyei
Kormányhivatallal és a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel a Helyi foglalkoztatási
együttműködések a Gyomaendrődi járásban című támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.1.2-15 Helyi
foglalkoztatási együttműködések c. kiírásra, a Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum megvalósítása
érdekében. A pályázat benyújtója és konzorcium vezetője a Békés Megyei Kormányhivatal lesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban a szabadtéren felállított testedző eszközök,
parkok – „sportparkok" – használata.
Az egészség megőrzésének ösztönzése, a szabadidős testmozgás terjesztés, valamint az ingyenes hozzáférés
biztosítása érdekében a Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program kiírásáról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország
minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a
szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben.
A támogatási kérelmek benyújtására települési önkormányzatok jogosultak.
Kérelmek benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15., 16.00 óra
A Program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye,
a Nemzeti Sportközpont a kültéri sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során az előállított
sportpark(ok) ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába kerül(nek).
Program keretében megvalósítható kültéri sportparkok típusai
A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket további eszközökkel lehet bővíteni a
helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források, valamint a kérelmező által biztosított önerő mértékének
függvényében.
Jellemzők
A típus
B típus
C típus
D típus
Minimális
40
70
90
150
alapterület (m2)
Talajburkolat
gumi
gumi
gumi
gumi
Minimális,
telepítésre kerülő
5
7
8
15
eszközszám (db)
húzódzkodás,
húzódzkodás,
húzódzkodás,
tolódzkodás,
tolódzkodás,
tolódzkodás,
A sportpark által
húzódzkodás,
fekvőtámasz,
fekvőtámasz,
fekvőtámasz,
biztosított
tolódzkodás,
hasizom erősítés,
hasizom erősítés,
bordásfal,
sportolási
fekvőtámasz,
hátizom erősítés,
hátizom erősítés,
hasizom erősítés,
lehetőségek
hasizom erősítés,
létramászás,
létramászás,
hátizom erősítés,
megnevezése
hátizom erősítés
lépcsőzés,
lépcsőzés,
lépcsőzés,
függeszkedés,
függeszkedés
függeszkedés
párhuzamos korlát.
A kültéri sportpark minden esetben olyan ingatlanon valósulhat meg, amely
– a kérelmező települési önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes;
– a Magyar Állam tulajdonában áll, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor érvényes jogcím alapján használja.
A kérelmezőnek vállalnia kell a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva a
sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is –
annak átadásától számított 5 éves időtartamig.
Fentiek értelmében, a lakosságszám alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 sportpark létesítésére nyújthat
be támogatási igénylést.
A sportparkok létesítésére az alábbi helyszíneket javasoljuk, ahol biztosítható a sportszerek elhelyezéséhez
szükséges terület:
Helyszín
Erzsébet liget
Népliget
Vásártéri lakótelep
Október 6. lakótelep

Rendelkezésre álló terület alapján a
választható sportpark típusa
B (70 m2)
A (40m2)
D (150m2)
D (150m2)
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Telepítésre kerülő
eszközök száma
7
5
15
15

Kossuth tér (Cigányváros)
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti épület udvara
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola udvara

D (150m2)

15

A (40m2)

5

A (40m2)

5

A Vásártéri és az Október 6. lakótelepeken, valamint a Kossuth téren elegendő terület áll rendelkezésre, így
lehetőség nyílik a legtöbb sportolási lehetőséget biztosító D típusú park telepítésére is. Ezzel szemben a két liget
esetében az esetleges fakivágások elkerülése érdekében célszerűbb volna kisebb, A, illetve B típusú parkot
létesíteni. Az általános iskolák udvarán csak abban az esetben lehet kialakítani a sportparkot, amennyiben azok
ingyenes, bárki általi, korlátozás nélküli használata biztosítható lesz. A sportparkok létesítéséhez nem szükséges
önerőt biztosítani.
A program keretében lehetőség van 200/400 méteres (1,25 m széles) futókör létesítésének igénylésére is, azonban
ehhez szükséges önerő megfizetésére vonatkozó kötelezettséget vállalni, melynek összege előre nem ismert, annak
mértékét a nemzeti fejlesztési miniszter a beérkező igények alapján határozza meg. Figyelembe véve, hogy a
futókör bekerülési költsége nettó 12-15 millió Ft a kiírás alapján, ezért a pályázatban futókör igénylését nem
javasoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és döntéshozatalra!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program keretében 4 sportpark létesítése érdekében.
A fejlesztések megvalósításának tervezett helyszíne:
Megvalósítás helyszíne
Megvalósítandó kültéri sportpark típusa (A/B/C/D)
1.
2.
3.
4.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény 2016
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az emberi erőforrások minisztere- a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II.5.
a) pont szerint a kiírás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, vagy a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi
színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására,
felújítására. A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió Ft. Benyújtási határidő: 2016. július 15.-e
volt.
A kiírás alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatási igényt:
·
a Kállai Ferenc Kulturális Központ (alapítva: 2009. március 1.-jogelőddel)
·
és a Szent Antal Népház (alapítva: 2016. február 1.)
számára igényelhettünk. A felhívás a 2015 után alapított intézmények igényét háromszoros súllyal veszi figyelembe
a támogatás megállapításakor, ezért célszerű volt teljes egészében a Szent Antal Népházra leadni igényünket.
Az igénylés alapja az önkormányzat által biztosított támogatás összege, mely
2016. január 31-ig a Közművelődési Közgyűjtemény Intézménynek 2 996 000 Ft
2016. február 1-től a Szent Antal Népháznak 9 292 000 Ft
2016. február 1-től a Kállai Ferenc Kulturális Központnak: 11 286 000 Ft.
Mindezen önkormányzat által biztosított összegekből az intézmények csak a működés napi fenntartását tudják
biztosítani, fejlesztést, karbantartást, beszerzést nem. Ezért átgondolandó, hogy külön önkormányzati forrás
biztosítása mellett benyújtva a pályázatot a támogatásból és felajánlott önerőből a Népház külső homlokzati rész
rendbetétele az alsó teremnél és a tető részen megoldódhatna.
Az elmúlt két évben ugyanezen forrásból nyert támogatás segítségével a Kállai Ferenc Kulturális Központ részleges
hang és fénytechnikai korszerűsítése valósult meg.
A kiíró szakmai módszertani osztályát megkeresve elmondták, hogy a támogatás várhatóan 1:1 arányú lehet a vállalt
önerőhöz mérten, a 2015 után alapított intézményeknél.
Előzetes kalkuláció alapján 3 002 559 Ft értékű felújítást nyújtottunk be a július 15-i határidőre, melyből a támogatási
igény: 1 502 559 Ft, saját erő: 1 500 000 Ft. A saját forrás biztosítását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a TOP és egyéb pályázati saját erő sor terhére 1 500 000 Ft összegben jelöltük meg.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor az 1 500 000 Ft saját forrás külön
soron kimutatva és nevesítve beépítésre kerül.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Magyarország 2016. évi
központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pont szerint Közművelődési
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érdekeltségnövelő támogatásra a Szent Antal Népház épületének karbantartására, felújítására 3 002 559.-Ft
összértékben benyújtott pályázatot.
A Szent Antal Népház felújításához a Képviselő-testület 1 500 000,- Ft összegű önerőt biztosít az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében a TOP és egyéb pályázati saját erő sor terhére.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor az 1 500 000. Ft saját forrás külön
soron kimutatva és nevesítve beépítésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lazarus Kft. tartós kedvezményes bérlet iránti kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Lazarus Kft. (5630 Békés, Kert u. 2. szám) tartós, kedvezményes bérleti jogviszonyt kíván létesíteni a Gyomaszolg
Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő 3741/50 hrsz. alatt, az Ipari Park területén lévő inkubátor
ház egyes helyiségeinek használatára. A bérbeadói jogokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gyakorolja. A Lazarus

Kft. kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.
A társaság bérmunkában munkaruhát és ágyneműhuzatot gyárt.
A Kft. a Képviselő-testület támogatását kéri, hogy jutányos bérleti díj mellett létesíthessen bérleti jogviszonyt. A

bérleti jogviszony létrejöttével az inkubátor ház kihasználtsága teljes lenne, a Lazarus Kft. a
jelenleg üresen álló helyiségeket kívánja bérbe venni.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Lazarus Kft. kérelmét, azzal, hogy a inkubátor ház

üresen álló helyiségeinek bérbeadására a jelenlegi bérleti díjak mellett kerüljön sor.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Lazarus Kft. tartós kedvezményes bérlet iránti kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Lazarus Kft. kérelmét és javasolja a
Gyomaszolg Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft.-nek, hogy a tulajdonában lévő 3741/50 hrsz. alatt, az Ipari Park
területén lévő inkubátor ház üresen álló helyiségeit a jelenleg alkalmazott bérleti díjakon adja bérbe.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a GYOMAKÖZSZOLG Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése 17/2016. (IV.26.) Tgy. sz. határozata
alapján a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Fekete Józsefet bízta meg. A megbízás 2016. május 01. napjától,
2021. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól. Fekete József ügyvezető úr 2016. június 28. napján, 2016.
augusztus 31. napjával lemondott az ügyvezetői tisztségéről, melyet a Taggyűlés tudomásul vett. Az ügyvezető
megbízatása 2016. augusztus 31. napjával megszűnik, így a Taggyűlésnek 2016. szeptember 1. napjától
gondoskodnia kell a Kft. irányításáról, az új ügyvezető megbízásáról.
A Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés
megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével köt, ennek megfelelően taggyűlési hatáskörbe
tartozik az ügyvezető megbízása is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMAKÖZSZOLG Kft. többségi befolyással rendelkező tagja
javasolja, hogy a Kft. Taggyűlése Vaszkó Anikó Mártát bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával 2016.
szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig. Javasoljuk továbbá, hogy az ügyvezetői feladatok ellátására
megbízási jogviszony keretében kerüljön sor, az ügyvezető megbízási díja havi bruttó 275.000,- Ft összegben
kerüljön megállapításra, mely tartalmazza a feladatellátással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. Vaszkó
Anikó előzetes egyeztetések alapján vállalná a feladat ellátását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
""Gyomaközszolg Kft. ügyvezető feladatainak ellátása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagja javasolja a Taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2016.
szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Vaszkó Anikó Mártát (5500
Gyomaendrőd Kálmán Farkas u. 33. alatti lakos) bízza meg. Az ügyvezető feladatait megbízási jogviszony
keretében lássa el havi bruttó 275.000,- Ft díjazás ellenében, mely tartalmazza a feladatellátással kapcsolatban
felmerült valamennyi költséget. Az ügyvezető egyéb juttatásai a mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzat
szerint kerüljenek megállapításra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok
megtételére, a társasági szerződés aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""Megbízási szerződés Gyomaközszolg Kft. ügyvezető feladatainak ellátására" "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagja javasolja a Taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a
következő megbízási szerződést kösse meg:
Megbízási szerződés ügyvezető feladatok ellátására
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről, a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.sz. - e szerződéskötés során képviseletében eljár: Toldi Balázs
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről, Vaszkó Anikó Márta ( születési hely, idő: xxx, anyja neve: xxx, adóazonosító jele: xxxx, TAJ szám:
xxx , xxxx szám alatti lakos), mint ügyvezetői feladatok ellátásával megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között
alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.
Előzmények:
Felek rögzítik, hogy Vaszkó Anikó Márta ügyvezetőként történő megbízására a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. július hó 21. napján tartott taggyűlésén, a Taggyűlés
……/2016. (VII. 21.) Tgy. sz. határozatával került sor, mely Taggyűlés megbízást és meghatalmazást adott
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag képviseletében eljáró Toldi Balázs polgármester részére, hogy a
Taggyűlés által elfogadott megbízási szerződést a megbízottal létrehozza.
I.

A megbízás tárgya:

1. GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése
megbízza Vaszkó Anikó Márta megbízottat, a társaság ügyvezetői feladatainak ellátására 2016. szeptember hó 01.
napjától kezdődő, 2019. december hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
2. Vaszkó Anikó Márta a megbízást elfogadja vállalja, hogy azt a Megbízó utasításai szerint és érdekének
megfelelően teljesíti.
3. Felek rögzítik, hogy a Megbízott e szerződés teljesítése során személyesen köteles eljárni, más személy
közreműködését igénybe nem veheti.
II.
A Megbízott feladata kötelezettségei:
1. Megbízott e szerződés teljesítése során a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetését, gazdasági tevékenységének gazdálkodásának irányítását látja el, képviseli a
társaságot harmadik személyek előtt, önálló cégjegyzési jogot gyakorol, a kft. alkalmazottai feletti munkáltatói jogot
gyakorol, elkészíti a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, adóbevallásait, gondoskodik a cég üzleti
könyveinek vezetéséről, teljesíti a Cégbíróság felé a társaság bejelentési kötelezettségeit, s ellátja mindazon
feladatokat, melyeket a jogszabály, valamint a társaság taggyűlésének határozata részére előír.
2. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új
körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
3. A Megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a
megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
III.

Megbízási díj, költségtérítés:

1. Megbízott az ügyvezetői feladatok ellátásáért havi bruttó 275.000,- Ft (azaz bruttó kettőszázhetvenötezer forint)
összegű megbízási díjra jogosult, mely összeg tartalmazza a feladatellátással kapcsolatban felmerült valamennyi
költséget. E megbízási díjat a Megbízó minden hónap 05. napjáig a Megbízott által megjelölt bankszámlájára utalja
át.
2. Megbízott az ügyvezetői feladatok ellátásáért a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 6 § (4) bek. alapján egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött
vezető tisztsége után részesülhet javadalmazásban.
3. Megbízó megtéríti a megbízott számára a feladat ellátásával kapcsolatosan felmerülő mobiltelefon használat
költségeit.
4. Megbízó a megbízott részére a társaság munkavállalóit megillető mértékben Erzsébet utalványt biztosít.
IV.
A megbízási szerződés megszűnése
1.
A Megbízott megbízása megszűnik különösen a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással,
lemondással, a megbízottal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével.
2. Szerződő felek e megbízási szerződést I.1. pontban meghatározott határozott időtartamra hozzák létre, a
szerződés a határozott időtartam elteltével szűnik meg. Felek e szerződést 60 nap felmondási határidő megtartása
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mellett jogosultak rendes felmondással megszüntetni. Közös megegyezés hiányában a Megbízó által
kezdeményezett rendes felmondás esetén a Megbízottat a jogviszony megszűnésének napjáig illeti meg a
megbízási díj, azaz a megbízás teljesítéséből hátralévő időszakra járó megbízási díj a Megbízottat nem illeti meg.
3. Megbízó a szerződést a megbízott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani jogosult.
Azonnali hatályú felmondás esetében a Megbízottat a jogviszony megszűnésének napjáig illeti meg a megbízási díj.
4. Felek e megbízási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
5. A Kft. Taggyűlése a Megbízottat bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
6. E megbízási szerződés megszűnik abban az esetben, hogyha a Megbízott személyével kapcsolatosan az
ügyvezetői feladatok ellátását kizáró ok merül fel.
7. A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a megbízónak mindazt kiadni,
amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott.
V.

Vegyes rendelkezések:

1. Megbízott a társaság ügyvezetését vezető tisztségviselőként a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége
alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szere
határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a táraság tagja nem utasíthatja és a hatáskörét a legfőbb szer
nem vonhatja el.
2. Megbízott a társaság működése során „ügyvezető igazgató" cím használatára jogosult.
3. Megbízott az üzleti titkot e szerződés fennállásának ideje alatt, majd annak megszűnését követően is megőrizni
köteles.
4. Felek rögzítik, hogy ezen megbízási szerződés csak írásban, közös megegyezéssel módosítható.
5. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel a
2013. évi V. tv. ( Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá.
Gyomaendrőd, 2016. július ….
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
képviseli: Toldi Balázs polgármester
Megbízó

Vaszkó Anikó Márta
Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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