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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 655/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 08-án 
tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Bartók István, Csernák Zsolt Sándor 

Győri István, Kézsmárki László 
dr. Vancsura Zoltán (7 fő képviselő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
                                 Kiss Lajos Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 
                                 Kapus Márta köztisztviselő 
                                 Kerekes András hangtechnikus 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Ajtai Elemérné, dr. Csernus Tibor  
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította 17:45 órakor, hogy a Képviselő-testület 
7 fővel határozatképes. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az EFOP pályázatok benyújtásáról  
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2016-os adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- tervezői 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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3. Előterjesztés a 2015-ös adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- tervezői 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról 

Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
1.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés az EFOP pályázatok benyújtásáról  
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról szóló 
határozat- tervezetet. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
19/2017. (II.08) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16 és az 
EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodásokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-
16) és Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
(EFOP-3.9.2-16) elnevezésű pályázatok lehetőségeit és támogatja a pályázatok 
benyújtását valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodások aláírását. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és 
a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodásokat aláírja. 
 
Határidő: a pályázatok benyújtása 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Irattár 

 
 
 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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Támogatási kérelem benyújtására 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a _________________________________________________________1 
Operatív Program keretében  
a _____________________________________________________________  2 felhívásra (a 
továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselője:  

 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselője:  

 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselője:  

 
Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselője:  

                                                           
1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 
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A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 
_______________________________________________  (a továbbiakban Vezető-t) 
választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben 
a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a 
konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, 
és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal 
szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________…………………………………………..3 
 
Konzorcium vezetője 

 
.............................................. 

Név 
.............................................. 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 

konzorciumi tag 
 

                                                           
3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” pályázatról szóló 
határozat- tervezetet. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

20/2017. (II.08.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16 
kódszámú „Esély Otthon” pályázatról  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a EFOP-1.2.11-16 
kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű pályázati lehetőséget és támogatja a pályázat 
benyújtását elkészítését. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: a pályázatok benyújtása 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. Irattár 

        
 
 
2.) Napirendi pont: 
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 Tárgy: Előterjesztés a 2016-os adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- 
 tervezői közbeszerzési eljárás eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 2016-os meghívásos pályázat lezárult ennek eredményeképpen a MAKADÁM 2000 Kft. 
bruttó 5.236.934,- Ft vállalási díj ellenében vállalja az utak megtervezését. A bizottság 
támogatta. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az új közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazást kell tartani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkéri dr. Menyhárt Anett jegyző asszonyt a szavazás lebonyolítására. 
 

 (Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

21/2017. (II.08.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” c. 2016-os pályázat út tervezőjének kiválasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület az „Adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” c. pályázat út tervezői 
feladataival a MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, Bihari u. 27/b.) bízza meg bruttó 
5.236.934,- Ft vállalási díj ellenében. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármester, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: 2017. február 20. 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. VONALVEZETŐ Kft. (6000 Kecsemét, Katona J. tér 6. II/8a) 
6. TANDEM Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár u. 12. I/6.) 
7. LISZKAI Bt. (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) 
8. MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, Bihari u. 27/b.) 
9. CELICA 2004 Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A.) 
10. UTAS-GROUP Kft. (6000 Kecsemét, Nagykőrösi u. 12.) 
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11. Irattár 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 
 

A SZERZŐDŐ FELEK 
Név: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Képviseli: Dr. Vancsura István polgármester 
Adószám: 15724643-2-03 
Számla szám: ……………………………. 
mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő – 

 
Név: ……………………………………. 
Székhely: ……………………………………. 
Képviseli: ……………………………………. 
Cégjegyzékszám: ……………………………………. 
Adószám: ……………………………………. 
Bankszámlaszám: ……………………………………. 
mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – 

 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A szerződés előzménye 

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 
115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben közbeszerzési eljárást indított 
„Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén - tervezés” tárgyában. Az eljárás 
nyertese a Vállalkozó lett.  

1.2. Felek az ajánlattételi felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban, illetve a 
nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi vállalkozási szerződést 
(továbbiakban: szerződés) kötik. 

2. Értelmező rendelkezések 

2.1. Vállalkozó, azaz nyertes ajánlattevő, akinek ajánlatát Megrendelő elfogadta. 

2.2. Szerződésen magát a jelen szerződést kell érteni, melyek a Felek akaratának 
értelmezéséhez szükségesek. 

2.3. Munka jelenti a szerződés tárgyát, azaz az 
„…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

3. A szerződés tárgya, mennyisége 

3.1. Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 2.3. pont szerinti munka elvégzését a szerződés 
1. számú mellékletében (közbeszerzési műszaki leírás) rögzített feltételek szerint. A 
közbeszerzési műszaki leírás a jelen szerződés szükségszerű és elválaszthatatlan 
mellékletét képezi.  

3.2. A munka mennyisége összesen 22 útszakaszra vonatkozó, kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentáció elkészítése és Megrendelőnek való átadása.  

3.3. A Munka pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott 
Felhívás és Dokumentáció (1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás) valamint 
Vállalkozó nyertes ajánlata tartalmazzák. 

4. A vállalkozói díj 
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4.1. Felek a 3. pontban rögzített Munka ellenértékét nettó _________________ Ft + 
ÁFA, azaz nettó ________________________ forint + általános forgalmi adó 
összegben jelölik meg, a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő ártáblázat 
szerint. Az ártáblázat a jelen szerződés szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletét 
képezi. 

4.2. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban és 
Dokumentációban előírt minőségben elvégzett munkára vonatkozik, s tartalmazza a 
Vállalkozó felmerülő valamennyi esetleges költség fedezetét is. Vállalkozó – feladata 
ellátásához – semminemű további költségtérítést nem igényelhet.  

4.3. Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj kötött, azon a Felek a 
szerződés hatálya alatt nem változtathatnak. 

4.4. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges minden 
hatósági eljárási költség, díj, Vállalkozót terheli.  

5. A teljesítés helye, határideje  

5.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye Megrendelő székhelye.  

5.2. A teljesítés határideje: …………….. napja.  

5.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.  

6. Fizetési feltételek 

6.1. Megrendelő előleget nem fizet. A Szerződés teljesítéséért Vállalkozót a 4.1. pont 
szerinti Vállalkozói díj illeti meg, amely Vállalkozó minden költségét magában 
foglalja, azon kívül egyéb költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők. A 
vállalkozói díj összegét tartalmazó számla szükségszerű és elválaszthatatlan melléklete 
a Teljesítés igazolás. 

6.2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

6.3. Megrendelő a számlát formailag és tartalmilag ellenőrzi, és amennyiben megfelelőnek 
találja azt, befogadja, és a befogadás dátumát a számlán feltünteti. Amennyiben a 
számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor 
Megrendelő a számla kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát Vállalkozónak 
visszaküldi.  

Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, 
akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – 
Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek 
összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Nem minősül 
Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla 
kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Vállalkozó hibásan, 
hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és 
elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére. A 
számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által 
kiállított számla maradéktalanul megfelel a 6. pont szerinti valamennyi 
követelménynek. 

6.4. A Vállalkozó felé történő kifizetések szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 
számla alapján, a Kbt. 135 §. szerint, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 
30 napon belül forintban kerülnek átutalásra a Vállalkozó jelen szerződésben rögzített 
bankszámlájára.  

6.5. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a vállalkozói 
díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor. 

6.6. A szerződésszerű teljesítés feltétele a számlák Megrendelő általi igazolása. A számlán 
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a Teljesítés napja: a Teljesítés igazolás kiállításának napja.  

6.7. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított a Kbt. 135. §- a szerinti számlájának Megrendelő 
általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá 
esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és 
vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc 
naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez 
elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a 
számla kiegyenlítését.  

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) 
bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában. 

A teljesítés ellenértéke az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(Áfa tv.) általános szabályai alá, az 55-57. § alá tartozik.  

Ha az Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a 
törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. (a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§) 

6.8. A munka ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint 
járnak el. 

6.9. Vállalkozó 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. Vállalkozó köteles a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.  

7. A teljesítés igazolása, átadás-átvétel 

7.1. Vállalkozó a Munkát köteles legkésőbb a jelen szerződés 5. pontja szerint 
meghatározott teljesítési határidőig Megrendelőnek készre jelenteni. 

7.2. Megrendelő a 7.1. pont szerinti készre jelentést követően a szerződésszerű (hiba- és 
hiánymentes) teljesítést ellenőrzi.  

7.3. Megrendelő a hibajegyzékben rögzíti az esetleges hibákat, hiányokat, és határidőt tűz 
ki azok kijavítására, a hiányosságok pótlására, amely határidő nem lehet több mint tíz 
naptári nap. Amennyiben megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak való megküldésével 
hibás teljesítést állapít meg, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a 
jelen szerződés 9.13. pontja szerint.  

7.4. Megrendelő Vállalkozó hibás teljesítését megállapítja, különösen amennyiben a 
vállalkozó általa szolgáltatott tervek vállalkozónak felróható okból a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban vagy a szerződésben 
foglaltaknak, valamint azok bármely a vállalkozónak felróható okból engedélyezésre 
nem alkalmas. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés) 

7.5. A Megrendelő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésről teljesítés-igazolást 
állít ki. 

7.6. Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában benyújthatja a számlát. 

7.7. Megrendelő csak jelen szerződésben és az egyéb vonatkozó előírásokban (jogszabály, 
szabvány) meghatározott követelményeknek megfelelő munkát köteles elfogadni. 
Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes 
mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik 
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a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben 
elfogadja. 

7.8. A szerződésben előírtaknak nem teljesen megfelelő teljesítés átvétele Megrendelő 
részéről nem jelent lemondást a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő igényeinek 
érvényesítéséről. 

8. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 
8.1. Általános kötelezettségek  

8.1.1. Vállalkozó a Munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve megfelelő 
szakmai képzettség és alkalmasság alapján köteles ellátni.  

8.1.2. Vállalkozó - a szerződés teljesítése során - köteles figyelembe venni Megrendelő 
utasításait. Amennyiben Megrendelő utasításai szakszerűtlenek vagy 
célszerűtlenek, úgy Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint köteles eljárni. 

8.1.3. Vállalkozó a tevékenységét a tőle elvárható gondossággal, magas színvonalon, a 
vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a szakmai és etikai szabályok 
betartásával, Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével köteles végezni. 

8.1.4. Vállalkozó kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá szakértelemmel rendelkezik, illetve 
azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog 

8.1.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyeztet(het)i vagy 
gátol(hat)ja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért Vállalkozó felel. 

8.1.6. Jelen vállalkozási szerződésre irányadó a Ptk. 6:251. § -ban foglalt, a „A 
tervezési szerződés”-re előírt szabályok alkalmazása.  

Tervezési szerződés alapján a vállalkozó tervezőmunka elvégzésére és a 
tervdokumentáció átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére 
köteles. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és 
célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a 
megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek 
kielégítésére. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a 
szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás 
tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. A tervező 
jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 

8.1.7. A jelen szerződés eredményeként létrehozott tervek tekintetében a szerzői jogok 
Megrendelőt illetik az alábbiak szerint: 

Megrendelő a vállalkozási díj kifizetését követően a rendelkezési jogát kiköti, a 
Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében, amellyel a 
továbbiakban szabadon rendelkezik.  

A Vállalkozó jelen szerződés szerint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve 
nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem azokat 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek 
át, illetőleg tovább adhatja. 

Felek megállapodnak abban, hogy a mű (mű részlet), mint előzmény terv az 
egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 
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Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő, a szerződés 
teljesítése során keletkezett, valamennyi átruházható szerzői jogi védelem alá eső 
alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez továbbá kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 
különösen: 

- a terv (továbbiakban: mű, mű részlet) átdolgozására, és az átdolgozhatóság 
jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását 
is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló 
többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 
magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való 
beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját 
a vállalkozási díj tartalmazza. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a 
felhasználási jogok díját is - a vállalkozási díj tartalmazza. 

8.2. Teljesítési segéd igénybevétele a szerződés teljesítése során 

8.2.1. A szerződés teljesítése során főszabályként a Kbt. 138. § rendelkezései az 
irányadóak.  

8.2.2. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

8.3. Felek a jelen szerződés szerinti feladatokat együttműködve, a jóhiszeműség és 
tisztesség polgári jogi követelményrendszere szerint kötelesek ellátni, mások 
személyiségi és vagyoni jogainak tiszteletben tartása mellett. 

9. Szerződés időbeli hatálya, szerződés megszűnése, szerződésszegés és 
következményei 

9.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba 
és a teljesítésig tartó határozott időtartamra jön létre. 

9.2. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
− a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen 

meghatározott időpontban; 
− a 9.1. pont szerinti esetben, a teljesítéssel. 
− a 9.3. pont szerinti rendes felmondással, a felmondási idő lejártának a napján; 
− a 9.4. pont szerinti rendkívüli felmondással, a felmondás napján; 
− a 9.5. pont szerinti esetben; 

9.3. Felek bármelyike jogosult jelen szerződést indoklás nélkül, a másik Félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal 3 (három) napos felmondási határidővel felmondani. (rendes 
felmondás) 
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9.4. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, jelen szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, 
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés 
megszüntetésére.  

Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott mindenkori határidőig nem tesz meg minden 
elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést (rendkívüli felmondás) és kötelezi Vállalkozót meghiúsulási 
kötbér fizetésére, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, igazolt kárainak 
megtérítését Vállalkozóval szemben. 

Megrendelő a szerződés teljesülésének meghiúsulása esetén - amennyiben a meghiúsulás 
Vállalkozó részére felróható - a vállalkozói díj 30 %-nak (harminc százalékának) 
megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesít Vállalkozó felé. A meghiúsulási kötbért 
Megrendelő érvényesíti, különösen, ha Vállalkozó a szerződéskötést követően szerződéses 
kötelezettségét vagy annak egy részét neki felróhatóan nem teljesíti, a teljesítést 
megtagadja vagy a teljesítés a Tervezőnek felróható okból lehetetlenül. A meghiúsulási 
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés) 

9.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 
– a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

9.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha 

− a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 
− a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

9.7. Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk 
megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: 
Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint. 

9.8. A kötbérek vonatkozásában a Ptk. XXVI. fejezet 2. pontjában (A kötbér) 
foglaltak az irányadóak. Amennyiben Vállalkozó (kötelezett) olyan okból, amelyért 
felelős a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik. Kötelezett 
mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186. § 
(1)-(2) bekezdés)  

9.9. Amennyiben Vállalkozó az 5.2. pont szerinti kötbérterhes határidő tekintetében neki 
felróható okból késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A 
késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett tervdokumentáció – mint vetítési alap – 
teljes nettó tervezői díjának 1%-a (egy százaléka) a késedelem minden naptári napján, 
amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a vonatkozó teljesítés igazolása között. 
A késedelmi kötbér maximális összege a vetítési alap 30%-a (harminc százaléka). A 
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. (Ptk. 6:187. § 
(1) bekezdés)  
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9.10. Megrendelő jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal 
szemben beszámítani. A vállalkozói számlán a teljesített és igazolt díj mellett fel kell 
tüntetni a késedelmi összeget illetve az azzal csökkentett vállalkozói díjat.  

9.11. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155.§-ban foglaltak az irányadóak. 
(Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben). 

9.12. Vállalkozó köteles továbbá a késedelmes teljesítésből eredően Megrendelőnek 
mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő harmadik személy felé helytállni 
tartozik. (Ptk. 6:187. § (3) bekezdés) 

9.13. Vállalkozó hibásan teljesít amennyiben az általa szolgáltatott tervek neki felróható 
okból a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban vagy a 
szerződésben foglaltaknak, valamint azok bármely a nyertes ajánlattevőnek felróható okból 
engedélyezésre nem alkalmas. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés) 

Hibás teljesítés esetén Megrendelő a hibajegyzék megküldésével egyidejűleg felszólítja 
Vállalkozót a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás és/vagy hiánypótlás 
elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 10 naptári nap. 
Vállalkozó a hibák kijavításán túl, amennyiben a hiba részére felróható, hibás teljesítési 
kötbér fizetésére kötelezett, valamint a Ptk. irányadó rendelkezései szerinti kártérítési 
felelősséggel is tartozik. A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett 
tervdokumentáció teljes nettó tervezői díjának a 30%-a (harminc százaléka).  

9.14. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles a késedelmes vagy hibás 
teljesítésből eredően Megrendelőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő 
harmadik személy felé helytállni tartozik. 

9.15. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – 
amennyiben azt Vállalkozó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Vállalkozó 
még ki nem fizetett számlájával szemben. 

9.16. Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük más, jelen szerződésen kívüli 
jogviszonyból eredő, lejárt követelés áll fenn, úgy az ezen más jogviszonyból eredő 
követelést a jelen szerződés szerinti elszámolás során beszámítással jogosultak 
érvényesíteni egymással szemben. 

9.17. Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén Megrendelő jogosult 
értékcsökkenést is alkalmazni. 

9.18. Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a Munkák 
megvalósításából a Vállalkozó, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója tevékenységéből 
fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből, - bármiféle 
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerül. 

12. Értesítések és képviselők 

12.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más 
közlést - írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy 
postán ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés 
időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel 
időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő 
időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) 
munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés 
időpontját kell figyelembe venni. 

Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név:  __________________ 
cím:  __________________ 
tel.:  __________________ 
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fax:  __________________ 
e-mail: __________________ 

Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név:  __________________ 
cím:  __________________ 
tel.:  __________________ 
fax:  __________________ 
e-mail: __________________ 

12.2. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a 
megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul 
jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon 
belül írásban is kötelesek megismételni. 

13. Titoktartás 

13.1. A szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, 
amelyek a másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, 
termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti 
titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.  

13.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei 
között, a szerződés időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése 
esetén időbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem 
hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés teljesítése során 
tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt, 
tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-
how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, 
számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban 
hozzájárult vagy ha azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés 
alapján közérdekűnek vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

13.3. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a 
szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 
nem reprodukálhatja. 

13.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés előkészítése, teljesítése vagy 
megszüntetése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem 
készíthet, a felesleges munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átvett 
dokumentumokat a teljesítés után Megrendelőnek köteles visszaadni. 

13.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség 
– amennyiben van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.  

13.6. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően 
korlátlan ideig fennmarad. 

 

14. Záró rendelkezések 

14.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz 
képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 

14.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a 
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közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki 
kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 

14.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor 
közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a 
magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, 
egyben – értékhatártól függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes 
Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény 41. § (6) bekezdés szerinti ügyek kivételével. Felek rögzítik, 
hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételével lehetőségét 
kizárják. 

14.4. Jelen szerződés módosítására Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint, 
írásban jogosultak. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló a Kbt., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó nyertes ajánlatának 
rendelkezései az irányadóak.  

 
A szerződés 3 (azaz három) eredeti példányban készült, melyet a felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen írták alá. 

 
Tiszaalpár, ………………….. 
…………………………          ………………………… 
          Megrendelő                                        Vállalkozó 
 

 

3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a 2015-ös adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódó út- 
 tervezői közbeszerzési eljárás eredményéről 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 2015-ös pályázat eredményeképpen a MAKADÁM 2000 Kft. bruttó 2.999.359,- Ft 
vállalási díj ellenében vállalja az utak megtervezését. A bizottság támogatta. Az új 
közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazást kell tartani. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felkéri dr. Menyhárt Anett jegyző asszonyt a szavazás lebonyolítására. 
 

 (Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 
mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
22/2017. (II.08.) Kth. 
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” c. 2015-ös 
pályázat út tervezőjének kiválasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület az „Adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” c. pályázat út tervezői 
feladataival a MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, Bihari u. 27/b.) bízza meg bruttó 
2.999.359,- Ft vállalási díj ellenében. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármester, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg és a 
közbeszerzés elindításához szükséges dokumentumokat a következő ülésre terjessze elő. 
 
Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: 2017. február 20. 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 
5. VONALVEZETŐ Kft. (6000 Kecsemét, Katona J. tér 6. II/8a) 
6. TANDEM Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár u. 12. I/6.) 
7. LISZKAI Bt. (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) 
8. MAKADÁM 2000 Kft. (6723 Szeged, Bihari u. 27/b.) 
9. CELICA 2004 Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A.) 
10. UTAS-GROUP Kft. (6000 Kecsemét, Nagykőrösi u. 12.) 
11. Irattár 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

 
A SZERZŐDŐ FELEK 

 
Név: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Képviseli: Dr. Vancsura István polgármester 
Adószám: 15724643-2-03 
Számla szám: ……………………………. 
mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő – 

 
Név: ……………………………………. 
Székhely: ……………………………………. 
Képviseli: ……………………………………. 
Cégjegyzékszám: ……………………………………. 
Adószám: ……………………………………. 
Bankszámlaszám: ……………………………………. 
mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – 

 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
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1. A szerződés előzménye 

1.3. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 
115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben közbeszerzési eljárást indított 
„Útfelújítás Tiszaalpár Nagyközség területén - tervezés” tárgyában. Az eljárás 
nyertese a Vállalkozó lett.  

1.4. Felek az ajánlattételi felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban, illetve a 
nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi vállalkozási szerződést 
(továbbiakban: szerződés) kötik. 

2. Értelmező rendelkezések 

9.19. Vállalkozó, azaz nyertes ajánlattevő, akinek ajánlatát Megrendelő elfogadta. 

9.20. Szerződésen magát a jelen szerződést kell érteni, melyek a Felek akaratának 
értelmezéséhez szükségesek. 

9.21. Munka jelenti a szerződés tárgyát, azaz az 
„…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

10. A szerződés tárgya, mennyisége 

10.1. Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 2.3. pont szerinti munka elvégzését a szerződés 
1. számú mellékletében (közbeszerzési műszaki leírás) rögzített feltételek szerint. A 
közbeszerzési műszaki leírás a jelen szerződés szükségszerű és elválaszthatatlan 
mellékletét képezi.  

10.2. A munka mennyisége összesen 22 útszakaszra vonatkozó, kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentáció elkészítése és Megrendelőnek való átadása.  

10.3. A Munka pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott 
Felhívás és Dokumentáció (1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás) valamint 
Vállalkozó nyertes ajánlata tartalmazzák. 

11. A vállalkozói díj 

11.1. Felek a 3. pontban rögzített Munka ellenértékét nettó _________________ Ft + 
ÁFA, azaz nettó ________________________ forint + általános forgalmi adó 
összegben jelölik meg, a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő ártáblázat 
szerint. Az ártáblázat a jelen szerződés szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletét 
képezi. 

11.2. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban és 
Dokumentációban előírt minőségben elvégzett munkára vonatkozik, s tartalmazza a 
Vállalkozó felmerülő valamennyi esetleges költség fedezetét is. Vállalkozó – feladata 
ellátásához – semminemű további költségtérítést nem igényelhet.  

11.3. Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj kötött, azon a Felek a 
szerződés hatálya alatt nem változtathatnak. 

11.4. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges minden 
hatósági eljárási költség, díj, Vállalkozót terheli.  

12. A teljesítés helye, határideje  

12.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye Megrendelő székhelye.  

12.2. A teljesítés határideje: …………….. napja.  

12.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.  
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13. Fizetési feltételek 

13.1. Megrendelő előleget nem fizet. A Szerződés teljesítéséért Vállalkozót a 4.1. pont 
szerinti Vállalkozói díj illeti meg, amely Vállalkozó minden költségét magában 
foglalja, azon kívül egyéb költségek a későbbiekben nem érvényesíthetők. A 
vállalkozói díj összegét tartalmazó számla szükségszerű és elválaszthatatlan melléklete 
a Teljesítés igazolás. 

13.2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

13.3. Megrendelő a számlát formailag és tartalmilag ellenőrzi, és amennyiben megfelelőnek 
találja azt, befogadja, és a befogadás dátumát a számlán feltünteti. Amennyiben a 
számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor 
Megrendelő a számla kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát Vállalkozónak 
visszaküldi.  

Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, 
akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – 
Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek 
összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Nem minősül 
Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla 
kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Vállalkozó hibásan, 
hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és 
elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére. A 
számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által 
kiállított számla maradéktalanul megfelel a 6. pont szerinti valamennyi 
követelménynek. 

13.4. A Vállalkozó felé történő kifizetések szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számla alapján, a Kbt. 135 §. szerint, a számla Megrendelő általi 
kézhezvételét követő 30 napon belül forintban kerülnek átutalásra a Vállalkozó jelen 
szerződésben rögzített bankszámlájára.  

13.5. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 
vállalkozói díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor. 

13.6. A szerződésszerű teljesítés feltétele a számlák Megrendelő általi igazolása. A 
számlán a Teljesítés napja: a Teljesítés igazolás kiállításának napja.  

13.7. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított a Kbt. 135. §- a szerinti számlájának Megrendelő 
általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá 
esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és 
vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc 
naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez 
elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a 
számla kiegyenlítését.  

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) 
bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában. 

A teljesítés ellenértéke az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(Áfa tv.) általános szabályai alá, az 55-57. § alá tartozik.  

Ha az Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a 
törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. (a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§) 

13.8. A munka ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok 
szerint járnak el. 
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13.9. Vállalkozó 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. 
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.  

14. A teljesítés igazolása, átadás-átvétel 

14.1. Vállalkozó a Munkát köteles legkésőbb a jelen szerződés 5. pontja szerint 
meghatározott teljesítési határidőig Megrendelőnek készre jelenteni. 

14.2. Megrendelő a 7.1. pont szerinti készre jelentést követően a szerződésszerű (hiba- és 
hiánymentes) teljesítést ellenőrzi.  

14.3. Megrendelő a hibajegyzékben rögzíti az esetleges hibákat, hiányokat, és határidőt tűz 
ki azok kijavítására, a hiányosságok pótlására, amely határidő nem lehet több mint tíz 
naptári nap. Amennyiben megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak való megküldésével 
hibás teljesítést állapít meg, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a 
jelen szerződés 9.13. pontja szerint.  

14.4. Megrendelő Vállalkozó hibás teljesítését megállapítja, különösen amennyiben a 
vállalkozó általa szolgáltatott tervek vállalkozónak felróható okból a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban vagy a szerződésben 
foglaltaknak, valamint azok bármely a vállalkozónak felróható okból engedélyezésre 
nem alkalmas. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés) 

14.5. A Megrendelő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésről teljesítés-igazolást 
állít ki. 

14.6. Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában benyújthatja a számlát. 

14.7. Megrendelő csak jelen szerződésben és az egyéb vonatkozó előírásokban (jogszabály, 
szabvány) meghatározott követelményeknek megfelelő munkát köteles elfogadni. 
Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes 
mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik 
a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben 
elfogadja. 

14.8. A szerződésben előírtaknak nem teljesen megfelelő teljesítés átvétele Megrendelő 
részéről nem jelent lemondást a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő igényeinek 
érvényesítéséről. 

15. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 
15.1. Általános kötelezettségek  

15.1.1. Vállalkozó a Munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve megfelelő 
szakmai képzettség és alkalmasság alapján köteles ellátni.  

15.1.2. Vállalkozó - a szerződés teljesítése során - köteles figyelembe venni Megrendelő 
utasításait. Amennyiben Megrendelő utasításai szakszerűtlenek vagy 
célszerűtlenek, úgy Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint köteles eljárni. 

15.1.3. Vállalkozó a tevékenységét a tőle elvárható gondossággal, magas színvonalon, a 
vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a szakmai és etikai szabályok 
betartásával, Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével köteles végezni. 

15.1.4. Vállalkozó kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
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személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá szakértelemmel rendelkezik, illetve 
azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog 

15.1.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyeztet(het)i vagy 
gátol(hat)ja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért Vállalkozó felel. 

15.1.6. Jelen vállalkozási szerződésre irányadó a Ptk. 6:251. § -ban foglalt, a „A 
tervezési szerződés”-re előírt szabályok alkalmazása.  

Tervezési szerződés alapján a vállalkozó tervezőmunka elvégzésére és a 
tervdokumentáció átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére 
köteles. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és 
célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a 
megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek 
kielégítésére. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a 
szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás 
tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. A tervező 
jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 

15.1.7. A jelen szerződés eredményeként létrehozott tervek tekintetében a szerzői jogok 
Megrendelőt illetik az alábbiak szerint: 

Megrendelő a vállalkozási díj kifizetését követően a rendelkezési jogát kiköti, a 
Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében, amellyel a 
továbbiakban szabadon rendelkezik.  

A Vállalkozó jelen szerződés szerint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve 
nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem azokat 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek 
át, illetőleg tovább adhatja. 

Felek megállapodnak abban, hogy a mű (mű részlet), mint előzmény terv az 
egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő, a szerződés 
teljesítése során keletkezett, valamennyi átruházható szerzői jogi védelem alá eső 
alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez továbbá kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 
különösen: 

- a terv (továbbiakban: mű, mű részlet) átdolgozására, és az átdolgozhatóság 
jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását 
is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló 
többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga 
magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, 
megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való 
beépítését, beszerkesztését, betervezését. 
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Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját 
a vállalkozási díj tartalmazza. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a 
felhasználási jogok díját is - a vállalkozási díj tartalmazza. 

15.2. Teljesítési segéd igénybevétele a szerződés teljesítése során 

15.2.1. A szerződés teljesítése során főszabályként a Kbt. 138. § rendelkezései az 
irányadóak.  

15.2.2. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

15.3. Felek a jelen szerződés szerinti feladatokat együttműködve, a jóhiszeműség és 
tisztesség polgári jogi követelményrendszere szerint kötelesek ellátni, mások 
személyiségi és vagyoni jogainak tiszteletben tartása mellett. 

16. Szerződés időbeli hatálya, szerződés megszűnése, szerződésszegés és 
következményei 

16.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba 
és a teljesítésig tartó határozott időtartamra jön létre. 

16.2. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
− a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen 

meghatározott időpontban; 
− a 9.1. pont szerinti esetben, a teljesítéssel. 
− a 9.3. pont szerinti rendes felmondással, a felmondási idő lejártának a napján; 
− a 9.4. pont szerinti rendkívüli felmondással, a felmondás napján; 
− a 9.5. pont szerinti esetben; 

16.3. Felek bármelyike jogosult jelen szerződést indoklás nélkül, a másik Félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal 3 (három) napos felmondási határidővel felmondani. (rendes 
felmondás) 

16.4. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, jelen szerződésben meghatározott 
kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, 
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés 
megszüntetésére.  

Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott mindenkori határidőig nem tesz meg minden 
elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést (rendkívüli felmondás) és kötelezi Vállalkozót meghiúsulási 
kötbér fizetésére, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, igazolt kárainak 
megtérítését Vállalkozóval szemben. 

Megrendelő a szerződés teljesülésének meghiúsulása esetén - amennyiben a meghiúsulás 
Vállalkozó részére felróható - a vállalkozói díj 30 %-nak (harminc százalékának) 
megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesít Vállalkozó felé. A meghiúsulási kötbért 
Megrendelő érvényesíti, különösen, ha Vállalkozó a szerződéskötést követően szerződéses 
kötelezettségét vagy annak egy részét neki felróhatóan nem teljesíti, a teljesítést 
megtagadja vagy a teljesítés a Tervezőnek felróható okból lehetetlenül. A meghiúsulási 
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés) 

16.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy 
– a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
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tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

16.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha 

− a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 
− a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

16.7. Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk 
megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: 
Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint. 

16.8. A kötbérek vonatkozásában a Ptk. XXVI. fejezet 2. pontjában (A kötbér) 
foglaltak az irányadóak. Amennyiben Vállalkozó (kötelezett) olyan okból, amelyért 
felelős a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik. Kötelezett 
mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186. § 
(1)-(2) bekezdés)  

16.9. Amennyiben Vállalkozó az 5.2. pont szerinti kötbérterhes határidő tekintetében neki 
felróható okból késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A 
késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett tervdokumentáció – mint vetítési alap – 
teljes nettó tervezői díjának 1%-a (egy százaléka) a késedelem minden naptári napján, 
amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a vonatkozó teljesítés igazolása között. 
A késedelmi kötbér maximális összege a vetítési alap 30%-a (harminc százaléka). A 
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. (Ptk. 6:187. § 
(1) bekezdés)  

16.10. Megrendelő jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a 
vállalkozói díjjal szemben beszámítani. A vállalkozói számlán a teljesített és igazolt díj 
mellett fel kell tüntetni a késedelmi összeget illetve az azzal csökkentett vállalkozói díjat.  

16.11. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155.§-ban foglaltak az 
irányadóak. (Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben). 

16.12. Vállalkozó köteles továbbá a késedelmes teljesítésből eredően 
Megrendelőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő harmadik személy 
felé helytállni tartozik. (Ptk. 6:187. § (3) bekezdés) 

16.13. Vállalkozó hibásan teljesít amennyiben az általa szolgáltatott tervek neki 
felróható okból a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályban 
vagy a szerződésben foglaltaknak, valamint azok bármely a nyertes ajánlattevőnek 
felróható okból engedélyezésre nem alkalmas. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés) 

Hibás teljesítés esetén Megrendelő a hibajegyzék megküldésével egyidejűleg felszólítja 
Vállalkozót a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás és/vagy hiánypótlás 
elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 10 naptári nap. 
Vállalkozó a hibák kijavításán túl, amennyiben a hiba részére felróható, hibás teljesítési 
kötbér fizetésére kötelezett, valamint a Ptk. irányadó rendelkezései szerinti kártérítési 
felelősséggel is tartozik. A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel érintett 
tervdokumentáció teljes nettó tervezői díjának a 30%-a (harminc százaléka).  
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16.14. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles a késedelmes vagy hibás 
teljesítésből eredően Megrendelőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő 
harmadik személy felé helytállni tartozik. 

16.15. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – 
amennyiben azt Vállalkozó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Vállalkozó 
még ki nem fizetett számlájával szemben. 

16.16. Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük más, jelen szerződésen kívüli 
jogviszonyból eredő, lejárt követelés áll fenn, úgy az ezen más jogviszonyból eredő 
követelést a jelen szerződés szerinti elszámolás során beszámítással jogosultak 
érvényesíteni egymással szemben. 

16.17. Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén Megrendelő 
jogosult értékcsökkenést is alkalmazni. 

16.18. Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a Munkák 
megvalósításából a Vállalkozó, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója tevékenységéből 
fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből, - bármiféle 
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerül. 

12. Értesítések és képviselők 

14.5. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más 
közlést - írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy 
postán ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés 
időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel 
időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő 
időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) 
munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés 
időpontját kell figyelembe venni. 

Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név:  __________________ 
cím:  __________________ 
tel.:  __________________ 
fax:  __________________ 
e-mail: __________________ 

Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név:  __________________ 
cím:  __________________ 
tel.:  __________________ 
fax:  __________________ 
e-mail: __________________ 

14.6. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a 
megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul 
jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon 
belül írásban is kötelesek megismételni. 

15. Titoktartás 

15.1. A szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, 
amelyek a másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, 
termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti 
titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.  
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15.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei 
között, a szerződés időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése 
esetén időbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem 
hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés teljesítése során 
tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt, 
tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-
how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, 
számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban 
hozzájárult vagy ha azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés 
alapján közérdekűnek vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

15.3. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a 
szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 
nem reprodukálhatja. 

15.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés előkészítése, teljesítése vagy 
megszüntetése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem 
készíthet, a felesleges munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átvett 
dokumentumokat a teljesítés után Megrendelőnek köteles visszaadni. 

15.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség 
– amennyiben van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.  

15.6. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően 
korlátlan ideig fennmarad. 

 

16. Záró rendelkezések 

16.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz 
képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 

16.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a 
közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki 
kérdésekben a Felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 

16.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor 
közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a 
magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, 
egyben – értékhatártól függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes 
Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény 41. § (6) bekezdés szerinti ügyek kivételével. Felek rögzítik, 
hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételével lehetőségét 
kizárják. 

16.4. Jelen szerződés módosítására Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint, 
írásban jogosultak. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló a Kbt., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó nyertes ajánlatának 
rendelkezései az irányadóak.  
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A szerződés 3 (azaz három) eredeti példányban készült, melyet a felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen írták alá. 

Tiszaalpár, ………………….. 
 
……………………………          ………………………… 
          Megrendelő                                        Vállalkozó 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról 
 Előterjesztő/Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Intézményvezető úr Palásti Viktor lemondott, munkakörét pályáztatással kívánják betölteni. 
Szavazásra bocsátotta határozat- tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy 4 hónap legyen a 
próbaidő. A bizottság támogatta. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
23/2017. (II.08.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 
intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Gondozási Központ intézményvezető munkaköre (magasabb vezető) betöltésére. 

A munkavégzés helye: 6066 Tiszaalpár, Dózsa György  u. 71.  
 
Pályázati feltételek: 

a) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú 
végzettség és szakképzettség,  

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott szakmai 
gyakorlat megléte, 

c) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás; 

d) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
e) Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást 

követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése 
alapján biztosított mentesség igazolása. 

közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
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Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, 
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, 
ellenőrzése. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak bentlakásos ellátásába 
tartozó feladatok vezetői ellátása. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve 
arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott 
kizáró ok, 
- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, 
vagy kéri zárt ülés tartását. 
  
Ellátandó feladatok: Intézményvezetői feladatok. 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. április 01-jétől - 2022. március 31-ig szól.  
A munkakör 2017. április 1. napjától betölthető.  
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával. 
 
A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: határozat elfogadását követően 
azonnal 
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 17.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester  
nyújt, a 06-30/255-4495-ös telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot írásban, egy példányban, Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton lezárt borítékban az alábbi címre: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., dr. Vancsura István 
polgármester.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:  
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő ülésén dönt. A 
döntés előtt a döntés előkészítésére felállított eseti bizottság személyes meghallgatást tart. 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. A próbaidő tartama 4 hónap 
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Felelős: dr. Vancsura István polgármester 
   dr. Menyhárt Anett jegyző 
Határidő: értelemszerű 
 
Határozat értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester, elektronikusan, 
2. dr. Menyhárt Anett jegyző, elektronikusan, 
3. Borvák Erzsébet aljegyző, 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető, 

 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő-testület rendkívüli ülését 17:50 órakor bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 

                    polgármester                                                    jegyző 


