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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 11-én, 17,00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina és Tóth-Varga 
Valéria testületi tagok. 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester bejelenti, hogy Bódi Marianna képviselő asszony 2016. április 10-i hatállyal 
írásban lemondott képviselői mandátumáról, ezért a Helyi Választási Iroda vezetőjén keresztül kéri a 
Helyi Választási Bizottság intézkedését az ügyben.  
A bejelentést a Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az 5. napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot, valamint az 5. napirendi pont zárt üléssé 
nyilvánítását egyhangúlag elfogadta. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
33/2016.(IV.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A 5.  napirendi pontot a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) a.) pontjában 
foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. 
 

  N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés 

1. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok 
rendkívüli támogatás igényléséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

2. Előterjesztés fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

3. Előterjesztés a   Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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4. Előterjesztés a  KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

Zárt ülés 
5. Előterjesztés a Cseberér tanyák villamosítása” című projekt tervezési és kivitelezési 

munkálatainak ellátása  tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli 
támogatás igényléséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető ismerteti az előterjesztés. Az írásos előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése forrás hiánnyal 
lett elfogadva. Önkormányzatunknak az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság felé 32.998.587 forint tartozása, illetve a 2014.évi rendkívüli önkormányzati támogatási 
felülvizsgálattal összefüggésben 23,5 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 
Önkormányzatunk az említett két tartozást az önkormányzatok rendkívüli támogatásából kívánja 
rendezni. A visszafizetési kötelezettség abból keletkezett, hogy az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására az igény a közüzemi költségek fedezésére lett benyújtva, a kérelmünket amiben kértük a 
Belügyminisztériumot, hogy járuljon hozzá az átcsoportosításhoz elutasították. 

Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás igényléséről 
szóló elterjesztést  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat által 
benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra 
bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
34/2016.(IV.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtandó önkormányzatok rendkívüli támogatás 
igényléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint  
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló belügyminiszter és 
nemzetgazdasági miniszter által közzétett pályázati kiírás  alapján 
támogatási   igényt nyújt be.   
  
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
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Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
II. NAPIREND: 
Előterjesztés  fizetési megállapodás megkötése az NHSZ Szolnok Kft-vel /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

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

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
NHSZ Szolnok Kft-val való fizetési megállapodás tervezetét, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 

Erről értesül: 

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

 

F I Z E T É S I  M E G Á L L A P O D Á S  
 

Amely létrejött egyrészről  

- NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: 
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 5000 Szolnok,József Attila út 85., 
cégjegyzékszám: Cg.16-09-015920, adószám: 24999069-2-16, KSH szám: 24999069-3811-572-
16, képviseli: Lits László és Papp László ügyvezetők), mint szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) másrészről 

- Kengyel Község Önkormányzata (székhely: 5083 Kengyel, Szabadság út 110., képviseli: Nagy 
Szilárd polgármester, törzsszám: 732990, adószám: 15732994-2-16, KSH szám: 15732994-8411-
321-16), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

a továbbiakban együttesen, Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az általa KÉ-7391/2013 szám alatt 2013. május 10. 
napján közzé tett felhívással megindított közbeszerzési eljárás nyerteseként Szolgáltatóval 2013. 
június 28. napján a Kengyel Község közigazgatási területére kiterjedő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést írt alá. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. június 28. napján létre jött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen okirat aláírása időpontjában is érvényesen 
fennáll. 

2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
díjkompenzáció fizetésére vállalt kötelezettséget Szolgáltató felé. 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató könyveiben 2016. március 31. napjával 32.998.587,- 
Ft, azaz Harminckétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-ötszáznyolcvanhét forint összegű 1. 
számú mellékletben részletezett, lejárt fizetési határidejű Megrendelővel szembeni tőkekövetelést 
és az egyes számlák összegei után jelen okirat aláírásáig számított 1.586.658,- Ft, azaz Egymillió-
ötszáznyolcvanhatezer-hatszázötvennyolc forint összegű késedelmi kamatkövetelést, összesen 
34.585.244- Ft, azaz Harmincnégymillió-ötszáznyolcvanötezer-kétszáznegyvennégy forint 
összegű követelést tart nyilván díjkompenzáció jogcímén, amely követelést Megrendelő mind 
jogcímében, mind összegszerűségében jelen okirat aláírásával kifejezetten elismer.  

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által 2016. január 19-én és 2016. március 21. 
napján teljesített kifizetéseket, illetve a jelen megállapodás alapján a későbbiekben fizetendő 
összegeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 293. § alapján elsődlegesen a 
késedelmi kamatokra és azt követően a tőketartozásra számolják el. 

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a 3. pontban rögzített tartozását legkésőbb 
2016. december 31. napjáig megfizeti a Szolgáltató részére az alábbiak szerint. 
a) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2016. október 31. napjáig megfizeti 

Szolgáltató részére a 3. pontban rögzített és fennálló tartozásának felét, azaz 17.292.622,- Ft 
összeget,  

b) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2016. december 31. napjáig 
megfizeti Szolgáltató részére a 3. pontban rögzített és fennálló tartozásának második felét, 
azaz 17.292.622,- Ft összeget 

c) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 5.b. pont szerinti második részlet 
teljesítésével egyidejűleg a kifizetés napjáig esedékessé váló – a közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott mértékű - késedelmi kamatokat is megfizeti egy összegben. 

6. Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a jelen fizetési megállapodásban rögzített 
fizetési haladék időtartama alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 
esedékessé váló díjkompenzáció fizetési kötelezettségének eleget tesz a Szolgáltató által 
kibocsátott számlákon megjelölt határidőben. 

7. Szerződő felek tudják, hogy a Megrendelő jelen okiratban meghatározott 
kötelezettségvállalást a Belügyminisztériumtól igényelt rendkívüli támogatás (un. ÖNHIKI) 
igénybevételével fizeti meg a Szolgáltatónak. Felek megállapodnak abban is, hogy jelen 
okiratban részletesen meghatározott fizetési ütemezés ezen támogatás folyósításának idejéhez 
igazodik. A Megrendelő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a célzott – jelen okiratban 
meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló támogatás – beérkezésével 
egyidejűleg az esedékes tételt késedelem nélkül átutalja a Szolgáltatónak és erről írásban 
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hitelt érdemlően értesíti a Szolgáltatót.  
7.1. Amennyiben a Belügyminisztérium a Megrendelő kérelmét részben vagy egészben elutasítja 

arról a Megrendelő késedelem nélkül írásban értesíti a Szolgáltatót, ez esetben a Felek 
haladéktalanul egyeztetnek a Megrendelő fizetési kötelezettségének rendezése 
tárgyában.  

7.2. Amennyiben Megrendelő az ÖNHIKI kérelem belügyminisztériumi elutasítása miatt nem 
teljesíti a jelen megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeit határidőben és a Felek 
között a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül újabb, külön okiratba foglalt 
megállapodás nem jön létre a hátralékos tartozás rendezéséről, úgy a Szolgáltató jogosult 
Megrendelővel szemben – a fizetési határidő lejártát követő 30 nap után azonnal, külön 
felszólítás nélkül - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján adósságrendezési eljárást indítani, 
tekintettel arra, hogy jelen okirat aláírásával Megrendelő a 3. pontban rögzített és az 1. számú 
mellékletben részletezett 60 napot meghaladó lejárt esedékességű tartozását kifejezetten 
elismeri. 

8. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják 
megoldani. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő 
jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a Szolnoki Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. 

9. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez a nyilatkozatukat tévedés, 
megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki, a jelen szerződést 
mindennemű kényszer, illetve fenyegetés, vagy egyéb kényszerítő körülmény, illetve befolyás 
nélkül írják alá. 

10. Jelen okiratba foglalt fizetési megállapodást Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
…………… számú határozatával jóváhagyta és a megállapodás aláírására a polgármestert 
felhatalmazta. A Képviselő-testületi határozat jelen fizetési megállapodás 2. számú mellékletét 
képezi. 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mivel a Felek között a közszolgáltatási 
szerződés (jogviszony) 2013. június 28. napján jött létre és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése szerint az új Ptk. hatálybalépésekor fennálló 
kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett 
jognyilatkozatokra - ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb 
kötelmeket is – az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Mely 2 oldalból és 11 pontból álló okiratot Szerződő Felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 6 példányban írták alá, melyből Szerződő Felek 3-
3 eredeti példány átvételét aláírásukkal elismerik. 

Kelt: Szolnok, 2016. …………………….. napján 

 

 …………………………….. ………………..……………………….. 

 Kengyel Község Önkormányzata NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 Megrendelő Szolgáltató 
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III. NAPIREND: 
Előterjesztés a   Kengyel Községi Temető üzemeltetéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

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

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

A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kegyelet Sírkő Kft-vel  nem köt 
üzemeltetési szerződést. A Kengyel Községi temető üzemeltetési feladatait 2016. május 1-
től a Kengyel Községi Önkormányzat látja el. 2016. április 30-ig a konkrét feladatokat és a 
beszedhető díjakat meghatározza.  
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
 
 

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

 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Csabainé Bártfai Margit elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a  
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
előterjesztés melléklete - a pályázatírásra irányuló megbízási szerződés- VI. fejezet a) és b) pontja  úgy 
módosuljon, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat szolgáltatási díjat hajlandó fizetni, ami a pályázati 
keretből elszámolható. 
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, Németh Lajos és Csabainé Bártfai Margit  képviselő tag. 
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Pozsa Sándorné 
gazdaságvezető adott választ, melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
Kozák Ferencné képviselő tag javasolja, hogy az előterjesztés melléklete – a pályázatírásra irányuló 
megbízási szerződés - VI. fejezete d) ponttal az alábbiak szerint egészüljön ki: 

d)„Amennyiben a pályázat benyújtása a Megbízott  számára felróható oknál fogva 
meghiúsul a benyújtási  határidőt megelőző 5 naptári  nap bármelyikén,  a  
Megbízót meghiúsulási  bánatpénz i l let i  meg,  mely a pályázatba beáll í tott  
támogatási  összeg 1%-a.  A bánatpénz  számlázási  időpontja a projekt  
meghiúsulásának tudomásra jutását követő maximum 8.  nap.”  

 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és Kozák 
Ferencné képviselő tag  indítványát befogadja. Majd javasolja az előterjesztés elfogadását a 
módosításokkal együtt, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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37/2016.(IV.11.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
a  KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázaton történő részvételről 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat a KEHOP-5.4.1 
Szemléletformálási programok pályázaton részt vegyen. 

A pályázat megírásával megbízza Soter -Line Oktatási  Közpon t  Kft . - t .  

Felhata lmazza a  polgármester t a  szerződés a lá ír ására.  

A pályázat  ír ás dí já t az önkormányzat  a 2016.  évi  köl tségvet éséből  biz tosí t ja .  

Erről  ér tesül :  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Sot er -Line Oktatási  Közpon t  Kft  
4. Ir at tár  
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Melléklet a 37/2016.(IV.11.) Kt. határozathoz 

PÁLYÁZATÍRÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létr ejött  egyrészt  
 
NÉV:  Kengyel Községi Önkormányzat  
SZÉKHELY: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
ADÓSZÁM: 15732994-2-16    
BANKSZ.SZÁM:  11745066-15410034 
 mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),  másrészt  
 
NÉV:                  Soter-Line Oktatás i Központ Kft.  
SZÉKHELY:       1073 Budapest Erzsébet krt.  7.  
KÉPVISELŐ:      Szótér Szabolcs igazgató  
ADÓSZÁM:        12174843-2-42  
BANKSZ.SZÁM: 11708001-20564524  
mint megbízott  (továbbiakban: Megbízott ),  együttesen Felek között  a lu lírott  helyen és 
időben,  az alábbi felt ételek mellett :  

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A Megbízó megbízza a  Megbízottat  a „KEHOP-5.4.1” Szemléletformálás i  
programok c.  pályázat  elkészítésével.  
 

II.  A MEGBÍZOTT 
   

a) köteles feladatát  a Megbízó további utasításainak megfelelően ellá tni,  a z  
utasítás szakszerűt lenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles  a  Megbízót  
felvilágos ítani;  

b)  feladata  az előszűrés elvégzése az ügyfél pályázati a lkalmasságáról,  a  
pályázathoz szükséges dokumentumok bekérése,  a  t el jes pályázat i anyag 
elkészítése az előír t  tar ta lommal,  a  Megbízóval folytatott  egyeztetések,  
konzultációk mellett ;  

c)  kizárólag azokat az adatokat,  okmányokat,  információkat veszi f igyelembe,  
amelyeket a  Megbízó vagy ügyfele az ütemterv szer int  á tad;  

d)  válla lja  a  projekt  előkészítés i  szakaszában folytatott  t evékenységek 
koordinálását  és szakmai tanácsadást;   

e)  válla lja ,  hogy a  pályázat megírásához szükséges információk és dokumentációk 
bir tokában a  kiíró álta l megszabott  formátumban  megír ja  a  pályázatot  és  
összeáll ít ja  a  pályázati dokumentáció egy példányát;   

f)  válla lja ,  hogy a  pályázat elkészültét  követően a  Megbízónak átadja  a  pályázat  
„nyers” példányát á tnézés céljából - a  Megbízó,  ezen dokumentáció kapcsán 
felmerült  észr evételeit  és javaslatait  a  pályázati dokumentáció végleges  
összeáll ítása során f igyelembe veszi.  

g)  válla lja  a  pályázat beadását  követően esetlegesen felmerülő hiánypót lás  
összeáll ítását ,  a Támogatási szerződés megkötéséig szükséges szakmai 
tanácsadást .  

h)  a sikeres pályázat esetén jogosult  az álta la  készített  pályázat következő adatait  
refer enciaként haszná lni: megrendelő neve,  fejlesztés célja ,  helye,  pályázat  
formája,  elnyer t  támogatás/hitel összege;  

i)  a támogatási szer ződés megkötésében való közreműködést;  
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j)  felel  az elkészített  anyag szakszerűségéér t ,  de nem felel  a  Megbízó álta l  adot t  
adatok,  dokumentumok,  bizonylatok va lódiságáér t;  

k)  válla lja  a  rendszeres személyes konzultációt  a  pályázóva l,  i l l .  
kapcsolattar tójával;  

 
III.  A MEGBÍZÓ 

 
a) köteles a  Megbízott  r észére átadni a  pályázat megírásához és összeá ll ításához 

szükséges dokumentumokat az Irányító Hatóság álta l megszabott  pályázat  
beadás i határ idő előtt  legkésőbb 10 munkanappal.  

b)  válla lja  a  kötelező r egisztrációhoz szükséges  alapadatok Megbízott  r észére va ló 
mielőbbi á tadását .  

c)  válla lja  a  pályázat hiánytalan beadásához szükséges hatósági engedélyek és  
igazolások beszerezését  és a  Megbízott  r észére tör ténő átadását  a  pályázat  
beadására nyitva álló időszakon belü l.  

d)  a megbízás tel jes ít éséből származó adatok,  er edmények,  fejlesztés i  
elképzelések a  Megbízó tu la jdonát képezik,  a  Megbízott  harmadik személy  
részére információt nem adhat,  kivéve,  ha ehhez a  Megbízó korábban írásbeli  
hozzá járulását  adta ; 

e)  a Megbízott  a  pályázat készítése során - a  feladat elkészítésében közvet lenü l 
részt  vevő személyek kivételével,  valamint a  pályázat beadása után,  egészen a  
pályázat elb írálásáig t itoktar tásra  kötelezett  még a  pályázó neve és a  fejlesztés i  
cél t ekintetében is.  Harmadik személy r észére ebben az időszakban kizárólag a  
Megbízó adhat tá jékoztatást;  

f)  a pályázatkészítés során minden olyan fel jegyzés,  amely a  Megbízottná l a  
szerződésben rögzített  pá lyázati anyagon kívül készült ,  a  Megbízott  tula jdona,  
aki a  megbízás t el jes ít ését  követő hat  hónap után jogosult  azok 
megsemmis ítésér e a  Megbízó megkérdezése nélkül is;  

 
IV.  INFORMÁCIÓÁRAMLÁS  

a) Megbízó köteles  a  pályázat elkészítéséhez szükséges információkat a  
Megbízottól érkező írásbeli információkéréstől számított  48 órán b elü l  
Megbízott  részére átadni.  

b)  Megbízott  köteles  a  Megbízó á lta l  írásban felt et t  kérdésekre a  
kérdésfeltevéstől számított  48 órán belü l vá laszolni,  azoknak az eseteknek a  
kivételével,  melyek megvá laszolásához a  pályázat kiírójától szükséges  
állásfogla lást ,  vagy információt kérni.  

c)  Megbízó köteles a  Megbízottat  minden olyan tényről,  vagy körülményről 
tá jékoztatni,  a  tudomásra jutásától számított  48 órán belü l,  ami befolyásolja  
Megbízó munkavégzését .  

d)  Megbízó köteles a  Megbízott  r észére az információkat a  Megbízott  á lta l  
közreadott/r endszeres ít et t  adatbekérő és/vagy információs lapon átadni.  

e)  Megbízottat  semmilyen felelősség nem terheli  a  pályázat eset leges  
siker telensége esetén,  abban az esetben,  ha  Megbízó nem a Megbízott  á lta l  
rendszeres ít et t  adatbekérőn,  vagy késedelmesen adja  át  az információt  
Megbízott  részére.   

f)  A pá lyázat elkészítéséhez szükséges információk átadásának legvégs ő 
határ ideje minden esetben a  pályázat beadását  megelőző ötödik munkanap.  

 
V.  GARANCIA 

a) Megbízott  garanciát  válla l,  hogy a  szerződés  tárgyaként megjelölt  pályázatot  
a  legjobb tudásának megfelelően,  a  pá lyázati útmutatóva l és  a  pályázat i  
felhívással összhangban készít i el.  
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b)  A Megbízott  vá lla l ja ,  hogy a  pályázatot  a  pályázati felhívásban és a  pályázat i  
útmutatóban meghatározott  forma i kr it ér iu moknak megfelelően készít i el.  

c)  Amennyiben a  pályázat a  bírálatot  követően forma i hibára hivatkozva nem 
nyer  támogatást ,  a Megbízott  válla lja ,  hogy a  szolgá lta tási díja t  t el jes  
egészében megtér ít i a  Megbízó r észére.  

d)  Felek jelen szerződés aláírásával megá llapodnak,  hogy forma i hibának 
kizárólag a  pályázat kiírója  álta l megjelölt  forma i hibát  fogadják el,  abban az 
esetben,  ha a  pályázat b írálatát  követően a  pályázat kiírója  csak és kizáróla g 
formai hibára hivatkozva nem részes ít i a  benyújtott  pályázatot  támoga tásban.  

 
VI.  MEGBÍZÁS DÍJA, FIZETÉS MÓDJA  

 
a) Megbízottat  tevékenysége ellá tásáér t  díjazás i l let i meg.  A díj két  t ételből á l l,  az  

egyik tétel az a lapdíj,  a  második tétel a  nyer tes pályázat esetén f izetendő 
szolgá lta tási díj.  

 
Alapdíj  
nettó 50 000 Ft  

 
A szolgá lta tási díj mértékét az alábbi táblázat  tar ta lmazza:  
Elnyert támogatás összege (ezer forint)  Szolgáltatás i dí j  
10.000 - 50.000  5% 
 

A díjt ételek nettó összegek,  az ÁFA-t nem tar talmazzák.  

 
b)  A pá lyázat pozit ív elb írálása esetén f izetendő egyösszegű szolgálta tási dí j  

számítási a lap ja  az elnyer t  támogatás összege,  melyből az alapdíj összege 
levonásra kerü l;  f izetés i határ ideje az elvégzett  szolgáltatást  követő 8 napon 
belül esedékes.  

c)  Amennyiben a  pályázat benyújtása a  Megbízó számára felróható oknál fogva  
meghiúsul a  benyújtás i határ időt megelőző 5  naptár i nap bármelyikén,  a  
Megbízottat  meghiúsulási bánatpénz i llet i meg,  mely a  pá lyázatba beáll ított  
támogatási  összeg 1%-a.  A bánatpénz számlázási  időpont ja  a  projekt  
meghiúsulásának tudomásra jutását  követő maximu m 8.  nap.  

d)  Amennyiben a  pályázat benyújtása a  Megbízott  számára felróható okná l fogva  
meghiúsul a  benyújtás i határ időt megelőző 5  naptár i nap bármelyikén,  a  
Megbízót meghiúsulási  bánatpénz i l let i  meg,  mely a  pá lyázatba beáll ított  
támogatási  összeg 1%-a.  A bánatpénz számlázási  időpont ja  a  projekt  
meghiúsulásának tudomásra jutását  követő maximum 8.  nap.  

 
VII.  ENGEDÉLY NÉLKÜLI KÉPVISELET KIZÁRÁSA  

 
a) A Felek megá llapodnak,  hogy egyikük sem jogosult  a  más ik fél nevében 

harmadik személlyel  semmilyen szerződést  kötni vagy bármilyen 
kötelezettséget vá lla lni,  i l letve képviselni.  
 

VIII.  TITOKTARTÁS 
 

a) A felek a  jelen Szerződésben foglalt  feladatok megva lós ítása során tudomására 
jutott  minden üzlet i vagy kereskedelmi t itkot,  valamint az egymás  
tevékenységére közvetlenül vagy közvetett en vonatkozó minden olyan 
információt köteles megőr izni,  amelynek b iza lmas kezeléséhez a  másik fél  
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méltányolható érdeke fűződik.  Egyebek mellett  a  felek pénzügyi és  gazdasági 
helyzete,  a  felek öná lló és közös tu la jdonában lévő b izalmasnak minős ített  
műszaki t ervek,  szakmai elgondolások programok,  f inanszírozási  elgondolások,  
üzemeltetés i szabályok,  üzlet i és egyéb tervek,  pénzügyi beszámolók és  
kimutatások szigorúan b iza lmas információknak minősülnek.  

b)  Felek kijelent ik,  hogy a  jelen megá llapodás tar ta lmát bi zalmasan kezelik,  arról  
i l letéktelen harmadik személyeknek nem adnak információt,  kivéve,  
amennyiben ezzel el lentétesen állapodnak meg.  

c)  A feleket a  jelen fejezetben meghatározot t  kötelezettség a  jelen megbízás  
megszűnését követően is további három évig ter heli.  

 
IX. TELJES MEGÁLLAPODÁS 

 
A jelen Szerződés  tárgyát i l letően a  jelen Szerződés fogla lja  magában a  Felek tel jes  
megá llapodását,  a  tárgyra vonatkozó minden korábbi tárgya lás és megállapodás a  jelen  
Szerződésben egyes ítésr e kerü lt ,  és ennek megfelelően vala mennyi korábbi tárgyalás  
és megá llapodás hatályát  veszt i.  
 

X. MÓDOSÍTÁSOK 
 

A jelen Szerződés csak mindkét,  a  jelen Szerződést  a lá író Fél írásos megá llapodásáva l 
módos ítható,  vagy egészíthető ki.  
 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
 

a) Jelen megállapodást  a  felek határozott  időre,  a  pályázat elb írálásáig,  pozit ív 
döntés esetén a  támogatási  szer ződés  alá írásáig köt ik,  és a  mindkét  fél  á lta l i  
a lá írása napján lép hatályba.  

b)  A felek a  Megbízott  bármi egyéb,  a  projekt előkészítésében,  megvalósításában,  
utógondozásában vá lla lt  feladataira  külön szerződésben állapodnak meg.  

c)  A Felek eset leges vitá jukat békés úton egyeztetéssel kísér l ik meg rendezni,  
mely eljárás er edménytelensége esetén a  Felek a  jogvita  elb írálása – annak 
tárgyától  és ér tékhatárától függően –  a  Pest i  Központ i Kerület i Bíróság,  i l letve 
a  Főváros i Bíróság kizárólagos i l letékességét  köt ik ki.  

d)  A Felek a  jelen szerződésben nem szabályozott  viszonyokat a  2013.  évi V.  
törvény (továbbiakban: Ptk.) szer int  r endezik.   

 
A szerződő felek jelen szerződést  – áttanulmányozása,  ér telmezése és megértése után 
–,  mint akaratukkal mindenben megegyezőt ír ják a lá .  
 
 
Kelt : ………………………………………..  
 

   
Megbízó 

            cégszerű alá írás 
 

Megbízott  
Soter-Line Oktatás i Központ Kft.  
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Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel 
Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


