
Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

4/2016. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2016. március 24-én  

(csütörtök) 17
30

  órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház 

     Kaskantyú, Hunyadi János utca 34 

 

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Brada István, Hermanné 

Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Turú 

Gyula, Farkas Emese képviselők, Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető,  

Meghívott résztvevők: Paulai Tibor – Filadelfia Segítő Szolgálat képviselője 

     Szeg János – HVB elnöke 

 

Hiányzik:      - 

  

Újházi Zsolt polgármester: 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselő-testület 

a napirendet egyhangúan, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. 

 

NAPIREND  

 

1. Önkormányzati képviselő eskütétele  

Előterjesztő: választási bizottság elnöke  

2. Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról  

Előterjesztő: Filadelfia Segítő Szolgálat vezetője  

3. Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: jegyző  

4. A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet alkotása 

Előterjesztő: polgármester 

5. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

6. Pályázat benyújtása buszmegálló, buszforduló kialakítására  

Előterjesztő: polgármester  
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7. Csapadékvíz elvezetése és megtartása tárgyú pályázat benyújtása  

Előterjesztő: polgármester  

8. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2015. évi 

közművelődési munkaterv végrehajtásáról  

Előterjesztő: művelődésszervező  

9. A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő: polgármester  

10. A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata  

Előterjesztő: polgármester 

11. Óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

12. Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

Önkormányzati képviselő eskütétele 

 

Szeg János a Helyi Választási Bizottság elnöke: 

Kukucska Sándor alpolgármester halála miatt egy képviselői hely megüresedett. A Helyi 

Választási Bizottság március 7-i ülésén megállapította, hogy a következő legtöbb szavazatot 

elért jelölt Farkas Emese.  

 

Felkéri a képviselőt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Tv. 28. § (2) bekezdése szerint tegyen esküt. Előre olvassa a képviselői eskü szövegét. 

 

A képviselő leteszi az alábbi szövegű esküt! 

"Én, Farkas Emese becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kaskantyú fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.  

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!"  

 

Az eskü letétele után a képviselő aláírta az esküokmányt. 

 

 
 

2.) napirend 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Paulai Tibor Filadelfia Segítő Szolgálat képviselője: 

2016. január 1-től változott a házi segítségnyújtás jogi szabályozása. Új kihívások elé nézünk. 

Továbbra is a két gondozónővel együtt szeretnénk dolgozni. Sajnos a jogszabályi változás 

miatt térítési díj bevezetésére vagyunk kötelezve. Az ellátottakat erről tájékoztattuk és a 

szükséges felméréseket elvégeztük. Jelenleg a térítési díj bevezetése miatt nem mondja le 

senki a szolgáltatást. Természetesen ez fokozatosan történik, a gondozónőket is felkészítettük. 

A jelzőrendszeres segítségnyújtás eszközeit viszont nem tudjuk a továbbiakban biztosítani.  

A differenciált állami támogatás rendszerét sem látjuk még át. Kalkulálni fogunk.  
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Kelemen István képviselő: 

Én több időssel beszéltem, és féltek, hogy a szolgáltatási rendszer meg fog szűnni. Partnerek 

abban is ha fizetni kell, azt szeretnék, hogy továbbra is maradjon ez a szolgáltatás. Jól működő 

rendszer. Ragaszkodnak a gondozónők személyéhez is. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi 

határozat-tervezete terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

 

    /2016. (   ) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás 

ellátásáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a 

Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2015.(III. 24.) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás 

ellátásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a 

Kaskantyú községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Paulai Tibor az ülésről távozott 

 

 
 

3.) napirend 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 
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Filus Jánosné jegyző: 

A kormányzati funkciókat szét kellett választani.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
4.) napirend 

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet alkotása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Az államháztartási törvény felhatalmazása alapján kell a rendeletet megalkotni. Ritkán 

fizetünk készpénzzel, de a lehetőséget meg kell hagyni. 

 

Turú Gyula képviselő: 

Gondolom azoknál fontos, akiknek nincs bankszámlájuk és a segélyt vagy támogatást így 

kérik kifizetni. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 2. 

számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 
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5.) napirend 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Imrehegy kivált az orvosi ügyeleti ellátásból, Kecelhez vagy Kiskunhalashoz fog majd 

csatlakozni. E miatt szükséges a módosítás. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

9/2016.(III. 24.) sz. határozat 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete:  

 

1. a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását a határozat-

tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti módosító okirat, 

valamint a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 
Melléklet a 9/2016.(III. 24.) számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS  

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL  
(módosítás) 

 

 
amely létrejött  

 

1. Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.) 

2. Bócsa Község Önkormányzata (székhelye: 6235 Bócsa, Rákóczi u. 27.) 

3. Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli u. 107.) 

4. Csengőd Község Önkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.) 

5. Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.) 
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6. Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

7. Izsák Város Önkormányzata (székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 

8. Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) 

9. Kecel Város Önkormányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

10. Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

11. Páhi Község Önkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.) 

12. Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) 

13. Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) 

14. Tabdi Község Önkormányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.) 

15. Tázlár Község Önkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

 

a továbbiakban Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel a Felek társulási megállapodást kötöttek, 

melynek eredményeképp létrejött a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. 

 

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1. A megállapodás I. fejezetének 6. és 7. pontjában szereplő: 

 

6. A Társulás lakosságszáma: 56.332 fő (2014. január 1. napján) 

 

7. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

 

 

      Név Székhely Lakosságszám 

2014. 01.01. 

Akasztó Község Önkormányzata 

Bócsa Község Önkormányzata 

Császártöltés Község Önkormányzata 

Csengőd Község Önkormányzata 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Imrehegy Község Önkormányzata 

Izsák Város Önkormányzata 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

Kecel Város Önkormányzata 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

Páhi Község Önkormányzata 

Soltszentimre Község Önkormányzata 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

Tabdi Község Önkormányzata 

Tázlár Község Önkormányzata 

6221 Akasztó, Fő u. 40. 

6238 Bócsa, Rákóczi u. 27.  

6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35. 

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

6075 Páhi, Vasút u. 2. 

6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

3416 

1919 

2441 

2172 

2340 

705 

5975 

1010 

8814 

14502 

1231 

1319 

7628 

1136 

1724 

 

 

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

6. A Társulás lakosságszáma: 56.186 fő (2015. január 1. napján) 

 

7. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 
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      Név Székhely Lakosságszám 

2015. 01.01. 

Akasztó Község Önkormányzata 

Bócsa Község Önkormányzata 

Császártöltés Község Önkormányzata 

Csengőd Község Önkormányzata 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Imrehegy Község Önkormányzata 

Izsák Város Önkormányzata 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

Kecel Város Önkormányzata 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

Páhi Község Önkormányzata 

Soltszentimre Község Önkormányzata 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

Tabdi Község Önkormányzata 

Tázlár Község Önkormányzata 

6221 Akasztó, Fő u. 40. 

6238 Bócsa, Rákóczi u. 27.  

6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35. 

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

6075 Páhi, Vasút u. 2. 

6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

3401 

1932 

2423 

2166 

2363 

712 

5948 

1011 

8729 

14495 

1240 

1293 

7625 

1121 

1727 

 

2. 1. A megállapodás II. fejezetének 1. pontjában szereplő: 

1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS: 

 

Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet ellátása 

(az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglalt feladat ellátása) 

 

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

 

Ebben az ellátási formában nem vesz részt Császártöltés Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község 

Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata és Soltszentimre Község 

Önkormányzata. 

 

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS: 

 

Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet ellátása 

(az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt feladat ellátása) 

 

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 
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Ebben az ellátási formában nem vesz részt Császártöltés Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község 

Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kecel Város 

Önkormányzata és Soltszentimre Község Önkormányzata. 

 

3. A Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban fennállnak. 

 

Kiskőrös, 2016…………hó ……..nap. 

 

 

 

Önkormányzat megnevezése   Polgármester aláírása  Képviselő-testületi döntés 

                  kelte, száma 

 

Akasztó Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Bócsa Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Császártöltés Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

Csengőd Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Fülöpszállás Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

Imrehegy Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Izsák Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kaskantyú Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

Kecel Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Kiskőrös Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Páhi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Soltszentimre Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

Soltvadkert Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tabdi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

Tázlár Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

  

 
6.) napirend 

Pályázat benyújtása buszmegálló, buszforduló kialakítására 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Már beszéltünk erről több alkalommal is. 2009 óta próbálkozunk. Jelen kiírás alapján 

55.000.000 Ft 100 %-ban támogatott pályázat benyújtására van lehetőségünk.  

Tartalom: 

Buszforduló (Dóczi telek) 

Buszváró építése (65 m2) 
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Petőfi utca szélesítése 

Biciklitároló (20 férőhelyes) 

Mozgáskorlátozott parkoló 

Kültéri padok 

Parkosítás 

Új aszfaltozás: Petőfi utca és a Hunyadi utca egy része. 

Árok rendbetétele  

 

A pályázatot a Megyei Önkormányzat készíti elő és nyújtja be, valamint a közbeszerzési 

eljárást is levezényli.  

 

Turú Gyula képviselő: 

Pályázatírás díja is benne van ebben az összegben? 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Igen 2 %.  

Nekünk költségünk a telek megvásárlásából adódhat.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2016.(III. 24.) sz. határozat 

Pályázat benyújtása buszmegálló,  

buszforduló kialakítására 

 

HATÁROZAT 

 

A testület egyetért azzal, hogy Kaskantyú Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 

TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati 

felhívásra. 

 

 A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és 

beadására az előterjesztésben szereplő paraméterekkel valamint a benyújtáshoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

 Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében a Bács-

Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az előterjesztés 

mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: az adott pályázat végső beadási határideje 
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7.) napirend 

Csapadékvíz elvezetése és megtartása tárgyú pályázat benyújtása 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Még nincs pontos adat. Erre a célra várhatóan 70.m. Ft áll majd rendelkezésre pályázati 

forrásból.  

Kül – és belterületi csatornák, záportározó kialakítása. 

Amire viszont már most szükségünk van, az a vízkár-elhárítási terv elkészíttetése. Ez nettó 

150.000 Ft. Erre mindenképp szükségünk lesz a pályázat benyújtásához. Ez az alapja.  

A pályázat benyújtásához szükséges még a csapadékvíz elvezetés és megtartás 

megvalósítására kiviteli terv elkészítése is. Ennek az összege 2.500.000 Ft + Áfa.  

A pályázatban természetesen ez is elszámolható. 

Elbírálás várhatóan ősszel lesz.  

Ebben az esetben is a Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban és egyszerűsített 

közbeszerzéssel valósul meg.  

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az alábbi 

határozat-tervezete terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

    /2016. (   ) sz. határozat 

Csapadékvíz elvezetésének 

megvalósítása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar 

Kormány által a „Széchenyi 2020 Fejlesztési Terv” keretén belül meghirdetett TOP-

2.1.3-15. számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű 

pályázati kiírásra. 

2. A pályázat benyújtásához szükséges „Települési vízkár-elhárítási terv” és a 

„Kaskantyú csapadékvíz-elvezetésének megvalósítása” tárgyú projekt elkészítésével a 

KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft-t (5000 Szolnok, Boldog Sándor István 

krt. 4. sz.) bízza meg. 

3. A tervek elkészítésére bruttó 3 365 500 Ft-t vállalkozói díjat a költségvetésében 

biztosítja. 

4. Felhatalmazza Újházi Zsolt polgármestert a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező 

Vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2016.(III. 24.) sz. határozat 

Csapadékvíz elvezetésének 

megvalósítása 
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HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar 

Kormány által a „Széchenyi 2020 Fejlesztési Terv” keretén belül meghirdetett TOP-

2.1.3-15. számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű 

pályázati kiírásra. 

2. A pályázat benyújtásához szükséges „Települési vízkár-elhárítási terv” és a 

„Kaskantyú csapadékvíz-elvezetésének megvalósítása” tárgyú projekt elkészítésével a 

KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft-t (5000 Szolnok, Boldog Sándor István 

krt. 4. sz.) bízza meg. 

3. A tervek elkészítésére bruttó 3 365 500 Ft-t vállalkozói díjat a költségvetésében 

biztosítja. 

4. Felhatalmazza Újházi Zsolt polgármestert a jegyzőkönyv3. számú mellékletét képező 

Vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

8.) napirend 

Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2015. évi közművelődési 

munkaterv végrehajtásáról 

 

Írásos előterjesztés kiküldve 

 

Turú Gyula képviselő: 

Jó, hogy pontos számadatokkal van alátámasztva. 

A felsorolt hiányosságok megszüntetésére van – e lehetőség? 

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Nem őrült költségek. Meszelés mindenképp végezhető, azt be tudjuk tervezni. A beázást 

megpróbáljuk kijavítani.  

Várjuk meg a Katasztrófavédelem ellenőrzését, meglátjuk, milyen feladatoka írnak 

esetlegesen még elő. 

Megpróbálunk az eszközök beszerzésétre pályázati forrást keresni. Felvesszük a kapcsolatot a 

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárral is, közös pályázati lehetőségek felkutatása érdekében. 

A javításokat a gondnokkal kell egyeztetni és betervezni. Ésszerű keretek között a javítások 

elvégzésre kerülnek.  

Nyári tábor. Jó lenne ebben gondolkodni.  

 

Farkas Emese képviselő: 

Tabdival közösen már gondolkodunk egy tábor megvalósításán.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
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12/2016.(III. 24.) sz. határozat  

Beszámoló a közművelődési és könyvtári 

feladatok ellátásáról, a 2015. évi közművelődési 

munkaterv végrehajtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

valamint a 2015. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Műv. Ház vezető 

Határidő: azonnal 

 
9.) napirend 

A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Újgházi Zsolt polgármester: 

Ez a jelen állapot, év közben módosítható. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2016.(III. 24.) sz. határozat  

Az önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési terve 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési 

tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a 

határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



13/2016.(III. 24. ) sz. határozat 1. sz. melléklete 

KASKANTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2016. év 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-rend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési beruházás - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 



 
 

10.) napirend 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés 

szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2016.(III. 24.) sz. határozat  

Étkeztetés intézményi térítési díjának 

felülvizsgálata 

 

HATÁROZAT 

 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta az 

étkeztetés intézményi térítési díját. Az adatok alapján megállapítja, hogy a szolgáltatási 

önköltség emelkedett, ennek ellenére a 2015. január 1. napjától érvényes 870 Ft összegű 

intézményi térítési díjat nem változtatja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 
11.) napirend 

Óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés 

szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2016.(III. 24.) sz. határozat  

Az óvodai beiratkozás idejének és az 

óvodai felvételi körzetnek a 

meghatározása 

 

HATÁROZAT 
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1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évtől a Kaskantyúi 

Napköziotthonos Óvoda (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.) felvételi körzetét Kaskantyú 

község közigazgatási területével megegyezően határozza meg: 

 

2. A Képviselő-testület a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2016. 

május 9.-én 8
00

 - 16
00

  óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás helye 

Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

Határidő: 2016. május 9. 

 
12.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az iskolában a tornateremnél beázik a tető.  

 

Újházi Zsolt polgármester: 

Megnézzük. A biztosítóval fel kell venni a kapcsolatot. 

 

Az óvodában szükség lenne egy projektorra, ha lehet, akkor a Művelődési Házból át kellene 

vinni. 

 

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

   

 Újházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 

 

 



jzk. 1. számú melléklete 

 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

2.§ 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. 

(IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyére e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2016. március 25. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

   Filus Jánosné  

         jegyző 

 

 

1. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata kormányzati funkciói 

 

 

 A B 

1 Kormányzati 

funkció 

Kormányzati funkció megnevezése 
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2  Alaptevékenység 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

4 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

7 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

14 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

15 045120 Út, autópálya építése 

16 045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 

17 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

18 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

19 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

20 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

21 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

22 063020 Víztermelés, kezelés ellátás 

23 064010 Közvilágítás 

24 066010 Zöldterület kezelés 

25 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

26 072111 Háziorvosi alapellátás 

27 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

28 072311 Fogorvosi alapellátás 

29 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

30 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

31 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

32 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 

33 082044 Könyvtári szolgáltatások 

34 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

35 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

36 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

37 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

38 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

39 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

40 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

41 107051 Szociális étkeztetés 

42 107052 Házi segítségnyújtás 

43  Támogatási célú kormányzati funkció 

44 061030 Lakáshoz jutást segítők támogatása 

45 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
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46 103010 Elhunyt személyek hátramaradottjainak ellátása  

47 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

48 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 

 

 

jzk. 2. számú melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kaskantyú Község Önkormányzatra (továbbiakban: 

Önkormányzat), valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes 

kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a házipénztárából. 

 

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia. A 

készpénzelőleg felvételére és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a 

Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 

   

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a következő 

kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárukból: 

 

a) személyi jellegű kiadások 

aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 

ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 

ac) illetményelőleg, fizetési előleg, 

ad) jutalom, 

ae) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatottak külön kérésére, 

af) foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, 

ag) megbízási díjak, 

ah) tiszteletdíjak, 

ai) közlekedési költségtérítések, 

aj) reprezentációs kiadások; 

 



 

19 

 

 

b) dologi kiadások 

ba) élelmiszer beszerzés, 

bb) könyv, folyóirat beszerzés, 

bc) irodaszer nyomtatvány beszerzés, 

bd) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése, 

be) munka- védőruha beszerzése, 

bf) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése, 

bg) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések, 

bh) belföldi- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések, 

bi) egyéb fentiekben nem említett üzemeltetési anyagbeszerzés esetén 50 000,- Ft-os 

értékhatárig, 

bj) egyéb fentiekben nem említett szolgáltatások esetén 100 000,- Ft-os értékhatárig; 

 

c) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások; 

 

d) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása; 

 

e) Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített 

kiadások; 

 

f) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások; 

 

(2) Jogcímtők függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében 

dönthet az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül teljesíthető készpénz kifizetéséről. 

 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Újházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2016. március 25. 

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla 

 

 

Filus Jánosné jegyző 
 

 



jzk. 3. számú melléklete 

 

 
Munkaszám:           / 2016.  

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
Tervezési feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről  

Neve: Kaskantyú Község Önkormányzata 

Címe: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. szám 

Képviseli: Újházi Zsolt József – Polgármester 

Törzsszám: 724869 

Adószáma: 15724863-2-03 

KSH számjel: 15724863-8411-321-03 

mint Megrendelő; – a továbbiakban: Megrendelő –, továbbá  

 

másrészről 

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  

Címe:  5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. szám 

Adószáma: 10417050-2-16 

Cégjegyzékszáma: 16-09-001063 

Bank megnevezése: MKB Bank Zrt. 

Bankszámla száma: 10300002–10650078–49020015 

Képviseli: Décse Sándor – ügyvezető igazgató  

mint Vállalkozó; – a továbbiakban: Vállalkozó –, 

 

együttesen Szerződő Felek között lenti helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
I. Szerződés tárgya 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, a „Települési vízkár-elhárítási terv készítése” 

tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési tevékenységet a 2. pontban részletezettek szerint. 

 

2. Jelen szerződés tárgyát képező tervezési tevékenység magában foglalja a település Vízkár-

elhárítási Tervének elkészítését, valamint adott esetben, Megrendelő erre vonatkozó 

meghatalmazása esetén a tervet engedélyező valamennyi hatóságnál és szervezetnél való eljárást 

és egyeztetést, az alábbiak szerint: 

2.1. meglévő alapadatok beszerzése (események, védekezés, eszközök, térképek, stb.); 

2.2. Települési Vízkár-elhárítási terv összeállítása a szükséges mellékletekkel; 

2.3. egyeztetés az Önkormányzattal a terv tartalmi elemek vonatkozásában. 

 

A tervdokumentációk minden esetben tartalmazzák a felelős tervező és szakági tervezők 

nyilatkozatát, kamarai jogosultsági számuk feltüntetése mellett. 

 

 

II. Teljesítés ideje és módja 
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1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje a szerződés hatálybalépését követő 60. 

naptári nap. Vállalkozó a megadott határidőig köteles Megrendelő székhelyén teljesíteni tárgyi 

munkákat.  

 

2. Vállalkozó jogosult a megadott határidőket megelőzően is teljesíteni Megrendelő számára. 

Előteljesítés esetén Vállalkozó köteles annak időpontjáról, az előteljesítés tényének megjelölése 

mellett legalább két munkanappal megelőzően Megrendelőt írásban tájékoztatni.  

 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a rögzített teljesítési határidő(ke)t Vállalkozó 

késedelmesen teljesíti, Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke minden késedelmes 

naptári nap után a nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a úgy, hogy a késedelem nem haladhatja 

meg a 30 (harminc) napot. 

 

A kötbér a teljesítéskor esedékes. Póthatáridő tűzése esetén, a póthatáridő ideje alatt Vállalkozó 

mentesül a kötbér fizetés kötelezettsége alól. 

 

Mentesül továbbá Vállalkozó a kötbér fizetés kötelezettsége alól amennyiben a késedelemre a 

Megrendelő hibájából, illetve neki felróható, vagy rá visszavezethető okból, avagy elháríthatatlan 

külső ok miatt kerül sor. 

 

4. Vállalkozó a tárgybani tervdokumentációt 6 (hat) darab nyomtatott (eredeti) példányban, továbbá 

2 (kettő) példányban elektronikus, adathordozón köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  

 

5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 naptári napon belül 

átvizsgálni, s a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását Vállalkozóval 

egyeztetett póthatáridő megjelölésével kérni. Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat 

kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat póthatáridőre pótolni. 

 

III. Szerződés tartalma 

 

1. Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Ennek során Szerződő Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási 

kötelezettség terheli. 

 

1.1. Az együttműködés keretében a Vállalkozó vállalja, hogy 

1.1.1. a tevékenység végzése során folyamatosan együttműködik és konzultál a 

Megrendelővel, 

1.1.2. a munka állásáról és a hatósági egyeztetésekről – szóban – folyamatosan tájékoztatja a 

Megrendelő megjelölt képviselőjét, 

1.1.3. amennyiben a Megrendelő részéről újabb igények merülnek fel a tervekkel 

kapcsolatban, úgy azok teljesíthetőségéről, határidő- és költségkihatásáról tájékoztatja 

Megrendelőt. 

 

1.2. Az együttműködés keretében a Megrendelő vállalja, hogy: 

1.2.1. részt vesz a szükséges műszaki egyeztetéseken, konzultációkon,  

1.2.2. közreműködik a tervezés során felmerülő kérdések tisztázásában, véleményezi az 

elkészült munkaközi terveket, tervrészleteket, 

1.2.3. biztosítja, hogy a Vállalkozó a munkája elvégzése (felmérések) érdekében a területre 

akadálytalanul bejuthasson és ott a munkáját zavartalanul végezhesse. 

 

2. Megrendelő a tevékenység megkezdését megelőzően a szerződés teljesítése érdekében minden 

rendelkezésére álló információt és adatot költségmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsát. A 

szolgáltatott adatok helyességéért, továbbá határidőben történő átadásáért Megrendelő 

felelősséget vállal. A Megrendelő tájékoztatásának késedelme Vállalkozó késedelmét kizárja. 
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Megrendelő vállalja, hogy a szerződés megkötésekor még nem ismert adatokról és tényekről 

haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől, illetőleg a Vállalkozó erre irányuló kérésétől 

számított 2 munkanapon belül tájékoztatja Vállalkozót.  

 

Ennek körében Vállalkozó kiköti, hogy amennyiben a korábbi terveket nem jelen szerződés 

szerinti Vállalkozó tervezte, úgy Megrendelő az átadott dokumentációkon túl köteles átadni a 

terveket korábban kibocsátó gazdasági szereplő írásbeli engedélyét arra vonatkozóan, hogy a 

tervek felhasználására, további tervfázisok harmadik személy általi kidolgozására jogosultságot 

szerzett, ennek hiányában az esetlegesen felmerülő költségek, díjak a Megrendelőt terhelik. 

 

3. Szerződő Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik: 

 

3.1. Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója: 

 Név: Létai Sándor 

 Telefon: +36202300668 

 Elektronikus levelezési cím: letus@kevitervakva.hu 

 

3.2. Megrendelő kijelölt kapcsolattartója:  

 Név:  

 Telefon:  

 Elektronikus levelezési cím:  

 

Valamely kapcsolattartó személyében történő változásról Felek előzetesen írásban tájékoztatják 

egymást.  

 

4. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb tudása szerint, 

megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el. Kötelezettségeit a szakma és technika által 

biztosított legmagasabb elérhető színvonalon, az előírt határidőre, a szakmai és vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett, az előírásoknak, szabványoknak megfelelően, 

valamint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott módszertani segédlet (MMK Vízépítési- és 

Vízgazdálkodási Tagozat, 2015. április) figyelembevételével köteles teljesíteni. 

 

5. A szerződés teljesítéséhez Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Vállalkozó az 

alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó a szerződés tárgyára 

vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal való jogviszonyban is köteles megfelelően 

érvényesíteni. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt tervezési feladatok elvégzésében résztvevő 

személyek (szakági tervezők, egyéb bevont szakemberek) rendelkeznek a munka elvégzéséhez 

szükséges, jogszabály és Megrendelő által megkövetelt szakképzettséggel, gyakorlattal, 

referenciával és az előírt szakmai és tervezési jogosultsággal. 

 

6. Vállalkozót a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Továbbiakban: Ptk.) szerinti jog- és 

kellékszavatossági kötelezettség terheli a szolgáltatott dokumentáció tekintetében azzal, hogy 

Vállalkozót szavatossági kötelezettség csak abban az esetben terheli, amennyiben az átadott 

tervek alapján a létesítmények építése az átadási időponttól számított 3 éven belül megkezdődött 

és 5 éven belül befejeződött. A szavatossági kötelezettség időtartama megvalósíthatósági 

tanulmány és engedélyezési terv esetén 6 hónap. Külön megállapodás alapján készült 

korszerűségi felülvizsgálattal a szavatosság meghosszabbítható. 

 

Vállalkozó a jogszavatosságra vonatkozó szabályok szerint szavatol azért, hogy jelen szerződés 

tárgyát képező tervdokumentációkon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a 

Megrendelőt jogai gyakorlásában, így a tervek felhasználásában akadályozná, avagy korlátozná.  
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Vállalkozó a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint szavatol azért, hogy a szolgáltatott 

dokumentáció megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági 

előírásoknak és korszerűségi követelményeknek. 

 

7. Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által 

kölcsönösen egyeztetett helyen és időben. 

 

8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő 

egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, 

vagy élet és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

 

IV. Vállalkozói díj 

 

1. Vállalkozót jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységért vállalkozói díj illeti meg, mely 

vállalkozói díj mértéke 150.000,- HUF + ÁFA, azaz egyszázötvenezer forint + ÁFA, amelyet 

Megrendelő, a Vállalkozó által a vonatkozó jogszabályoknak – így különösen az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezéseinek – megfelelően, a teljesítés igazolását követően kiállított – és valamennyi 

szükséges adattal és melléklettel ellátott – számla ellenében, a Vállalkozó által megjelölt MKB 

Bank Zrt. pénzügyi intézménynél vezetett 10300002–10650078–49020015. számú folyószámlára 

történő utalással fizet meg utólag egy összegben. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számla fizetési határideje 30 naptári nap. 

 

3. Megrendelő nyilatkozatba adja Vállalkozónak, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésre áll. 

 

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő nem teljesíti a vállalkozói díjat a 

meghatározottak szerint, úgy Vállalkozó a kifizetés napjáig a Ptk. szerinti késedelmi kamatra 

válik jogosulttá.  

 
5. Szerződő Felek kikötik, hogy jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj az alapváltozatok 

ellenértéke, minden a Megrendelő által – írásban – megrendelt további változat, az eredeti 

dokumentáció átdolgozása, módosítása, kiegészítése, korszerűsítése, engedélyezése esetén külön 

díjat számít fel Vállalkozó. 

 

Emellett jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felül Vállalkozó felszámítja a 

szerződésbe nem foglalt, de a Megrendelő által – írásban – igényelt szolgáltatások díjait. 

 

6. Amennyiben a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy Megrendelő köteles a 

kifogásolt számlát 10 napon belül Vállalkozóhoz visszajuttatni. 

 

7. Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben fizetési 

kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a Vállalkozó, a szerződésszerű teljesítését 

követően, az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása, továbbá a szerződés és a teljesítési igazolás 

csatolása mellett azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani a Megrendelő számlavezető 

pénzintézete által vezetett fizetési számlája terhére.  

 

V. Vegyes rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által készített terv a Vállalkozó szellemi 

terméke. A vállalkozási szerződés alapján készített és a Felhasználónak (Megrendelőnek) 

leszállított tervdokumentáció a szerződi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján egyszeri a 

szerződésben megjelölt felhasználására ad jogot.  
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Megrendelő csak a vállalkozói díjnak a Vállalkozó részére, határidőben és teljes összeggel történő 

kifizetését követően jogosult a készített tervdokumentációt felhasználni. 

 

Amennyiben Megrendelő korlátozás nélküli felhasználást igényel, úgy Vállalkozót többlet díj 

illeti meg, melynek mértékét és megfizetésének módját Szerződő Felek külön megállapodásban 

kötelesek rögzíteni.  

 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket 

békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárása alá vetik magukat. 

 

3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a tevékenység folytatása során felmerült, ám jelen szerződésben 

nem szabályozott kérdések tekintetében egyeztetnek, mely egyeztetésekről készült jegyzőkönyvet 

kötelesek jelen szerződés mellékleteként utóbb csatolni. 

 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést módosítani avagy felbontani, azt kezdeményezni, 

bármilyen a szerződéssel összefüggő cselekményt végezni kizárólag írásban, Szerződő Felek 

cégszerű aláírásával lehet. 

 

5. A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 

napot meghaladón késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben Megrendelő köteles 

kifizetni Vállalkozónak az elvégzett munka és az addig a teljesítés érdekében felmerült 

valamennyi költségét. 

 

6. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

7. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 

bizalmasan kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli 

hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra jogszabály 

vagy hatósági előírás kötelezi. 

 

8. Jelen szerződés eltérő kikötés hiányában mindkét Fél által történő aláírásának napján lép 

hatályba. 

 

Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar 

jogszabályok, így különösen a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást Felek, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, négy (4) egymással megegyező eredeti példányban, kellően meghatalmazott képviselőik 

útján, jóváhagyólag és cégszerűleg aláírják. Az aláírt szerződések kettő (2) eredeti példánya 

Megrendelőt illeti, míg kettő (2) eredeti példánya Vállalkozóé. 

 

Kelt: Kaskantyú, 2016. március 8. Kelt: Szolnok, 2016. március 8. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

 

 

………………………………… 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 
Újházi Zsolt József 

Polgármester 

KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 
Décse Sándor 

Ügyvezető igazgató 

Megrendelő Vállalkozó 
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Munkaszám:           / 2016.  

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
Tervezési feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről  

 
Neve: Kaskantyú Község Önkormányzata 

Címe: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. szám 

Képviseli: Újházi Zsolt József – Polgármester 

Törzsszám: 724869 

Adószáma: 15724863-2-03 

KSH számjel: 15724863-8411-321-03 

mint Megrendelő; – a továbbiakban: Megrendelő –, továbbá  

 

másrészről 

 

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  

Címe:  5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. szám 

Adószáma: 10417050-2-16 

Cégjegyzékszáma: 16-09-001063 

Bank megnevezése: MKB Bank Zrt. 

Bankszámla száma: 10300002–10650078–49020015 

Képviseli: Décse Sándor – ügyvezető igazgató  

mint Vállalkozó; – a továbbiakban: Vállalkozó –, 

 

együttesen Szerződő Felek között lenti helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
VI. Szerződés tárgya 

 

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, a „Kaskantyú csapadékvíz-elvezetésének 

megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési tevékenységet a 2. pontban részletezettek 

szerint. 

 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy tárgyi projekthez kapcsolódóan mint projektgazda 

projektjavaslatot nyújt be Magyarország Kormánya által a „Széchenyi 2020 Fejlesztési Terv” 

keretén belül meghirdetett TOP-2.1.3-15. számú, „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések” elnevezésű pályázati kiírásra. 

 

4. Jelen szerződés tárgyát képező tervezési tevékenység magában foglalja Kaskantyú település 

belterületi csapadékvíz-gazdálkodásra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervének, illetőleg 

tendertervének elkészítését, valamint adott esetben, Megrendelő erre vonatkozó meghatalmazása 

esetén a tervet engedélyező valamennyi hatóságnál és szervezetnél való eljárást és egyeztetést. A 

tervdokumentációk minden esetben tartalmazzák a felelős tervező és szakági tervezők 

nyilatkozatát, kamarai jogosultsági számuk feltüntetése mellett. 

 

5. Tárgyi szolgáltatás tartalmát az alábbiak jelentik: 
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5.1. meglévő alapadatok beszerzése (hidrológia, csapadékviszonyok, -események, 

közműtérképek, alaptérképek); 

5.2. geodéziai felmérés készítése a tervezéssel érintett utcaszakaszok vonatkozásában; 

5.3. koncepció kidolgozása a Megrendelő által és esetleges egyéb műszaki 

dokumentumokkal alátámasztott településrészekre vonatkozó csapadékvíz-

gazdálkodásról; 

5.4. javaslattétel mentesítésekre, szükséges befogadó meghatározása, esetleges egyeztetés 

annak kezelőjével; 

5.5. vízjogi létesítési engedélyes terv összeállítása az érintett településrészekre vonatkozóan, 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

5.6. az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztetés, üzemeltetői hozzájárulások beszerzése; 

5.7. tender dokumentáció elkészítése és összeállítása a vízjogi létesítési engedélyben foglalt 

műszaki tartalomra. 

 

VII. Teljesítés ideje és módja 

 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vízjogi létesítési engedélyes terv munkarész teljesítésének 

határideje jelen szerződés hatálybalépését követő 45. naptári nap, míg a tenderterv 

munkarész elkészítésének határideje Megrendelő arra vonatkozó írásbeli megrendeléstől 

számított 90. naptári nap. Vállalkozó a megadott határidőig köteles Megrendelő székhelyén 

teljesíteni tárgyi munkákat. 

 

7. Vállalkozó jogosult a megadott határidőket megelőzően is teljesíteni Megrendelő számára. 

Előteljesítés esetén Vállalkozó köteles annak időpontjáról, az előteljesítés tényének megjelölése 

mellett legalább két munkanappal megelőzően Megrendelőt írásban tájékoztatni.  

 

8. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a rögzített teljesítési határidőket Vállalkozó 

késedelmesen teljesíti, Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke minden késedelmes 

naptári nap után az esedékes nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a úgy, hogy a 

munkarészenkénti késedelem nem haladhatja meg a 30 (harminc) napot. 

 

A kötbér a teljesítéskor esedékes. Póthatáridő tűzése esetén, a póthatáridő ideje alatt Vállalkozó 

mentesül a kötbérfizetés kötelezettsége alól. Mentesül továbbá Vállalkozó a kötbér fizetés 

kötelezettsége alól amennyiben a késedelemre a Megrendelő hibájából, illetve neki felróható, 

vagy rá visszavezethető okból, avagy elháríthatatlan külső ok miatt kerül sor. 

 

9. Vállalkozó a tárgybani tervdokumentációt 10 (tíz) darab nyomtatott (eredeti) példányban, továbbá 

2 (kettő) példányban elektronikus, adathordozón köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  

 

10. Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 naptári napon belül 

átvizsgálni, s a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását Vállalkozóval 

egyeztetett póthatáridő megjelölésével kérni. Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat 

kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat póthatáridőre pótolni. 

 

VIII. Szerződés tartalma 

 

9. Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Ennek során Szerződő Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási 

kötelezettség terheli. 

 

9.1. Az együttműködés keretében a Vállalkozó vállalja, hogy 

9.1.1. a tevékenység végzése során folyamatosan együttműködik és konzultál a 

Megrendelővel, 

9.1.2. a munka állásáról és a hatósági egyeztetésekről – szóban – folyamatosan tájékoztatja a 

Megrendelő megjelölt képviselőjét, 
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9.1.3. amennyiben a Megrendelő részéről újabb igények merülnek fel a tervekkel 

kapcsolatban, úgy azok teljesíthetőségéről, határidő- és költségkihatásáról tájékoztatja 

Megrendelőt. 

 

9.2. Az együttműködés keretében a Megrendelő vállalja, hogy: 

9.2.1. részt vesz a szükséges műszaki egyeztetéseken, konzultációkon,  

9.2.2. közreműködik a tervezés során felmerülő kérdések tisztázásában, véleményezi az 

elkészült munkaközi terveket, tervrészleteket, 

9.2.3. biztosítja, hogy a Vállalkozó a munkája elvégzése (felmérések) érdekében a területre 

akadálytalanul bejuthasson és ott a munkáját zavartalanul végezhesse. 

 

10. Megrendelő a tevékenység megkezdését megelőzően a szerződés teljesítése érdekében minden 

rendelkezésére álló információt és adatot költségmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsát. A 

szolgáltatott adatok helyességéért, továbbá határidőben történő átadásáért Megrendelő 

felelősséget vállal. A Megrendelő tájékoztatásának késedelme Vállalkozó késedelmét kizárja. 

 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés megkötésekor még nem ismert adatokról és tényekről 

haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől, illetőleg a Vállalkozó erre irányuló kérésétől 

számított 2 munkanapon belül tájékoztatja Vállalkozót.  

 

Ennek körében Vállalkozó kiköti, hogy amennyiben a korábbi terveket nem jelen szerződés 

szerinti Vállalkozó tervezte, úgy Megrendelő az átadott dokumentációkon túl köteles átadni a 

terveket korábban kibocsátó gazdasági szereplő írásbeli engedélyét arra vonatkozóan, hogy a 

tervek felhasználására, további tervfázisok harmadik személy általi kidolgozására jogosultságot 

szerzett, ennek hiányában az esetlegesen felmerülő költségek, díjak a Megrendelőt terhelik. 

 

11. Szerződő Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik: 

 

11.1. Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója: 

 Név: Bíró Szilvia 

 Telefon: +36202909823 

 Elektronikus levelezési cím: biro.szilvia@kevitervakva.hu  

 

11.2. Megrendelő kijelölt kapcsolattartója:  

 Név:  

 Telefon:  

 Elektronikus levelezési cím:  

 

Valamely kapcsolattartó személyében történő változásról Felek előzetesen írásban tájékoztatják 

egymást.  

 

12. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb tudása szerint, 

megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el. Kötelezettségeit a szakma és technika által 

biztosított legmagasabb elérhető színvonalon, az előírt határidőre, a szakmai és vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett, az előírásoknak, szabványoknak, továbbá adott 

esetben az érintett pályázati felhívásban foglalt, valamint pályázati eljárás során rögzített 

követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni. 

 

13. A szerződés teljesítéséhez Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Vállalkozó az 

alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó a szerződés tárgyára 

vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal való jogviszonyban is köteles megfelelően 

érvényesíteni. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt tervezési feladatok elvégzésében résztvevő 

személyek (szakági tervezők, egyéb bevont szakemberek) rendelkeznek a munka elvégzéséhez 

mailto:biro.szilvia@kevitervakva.hu
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szükséges, jogszabály és Megrendelő által megkövetelt szakképzettséggel, gyakorlattal, 

referenciával és az előírt szakmai és tervezési jogosultsággal. 

 

14. Vállalkozót a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Továbbiakban: Ptk.) szerinti jog- és 

kellékszavatossági kötelezettség terheli a szolgáltatott dokumentáció tekintetében azzal, hogy 

Vállalkozót szavatossági kötelezettség csak abban az esetben terheli, amennyiben az átadott 

tervek alapján a létesítmények építése az átadási időponttól számított 3 éven belül megkezdődött 

és 5 éven belül befejeződött. A szavatossági kötelezettség időtartama megvalósíthatósági 

tanulmány és engedélyezési terv esetén 6 hónap. Külön megállapodás alapján készült 

korszerűségi felülvizsgálattal a szavatosság meghosszabbítható. 

 

Vállalkozó a jogszavatosságra vonatkozó szabályok szerint szavatol azért, hogy jelen szerződés 

tárgyát képező tervdokumentációkon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a 

Megrendelőt jogai gyakorlásában, így a tervek felhasználásában akadályozná, avagy korlátozná.  

 

Vállalkozó a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint szavatol azért, hogy a szolgáltatott 

dokumentáció megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági 

előírásoknak és korszerűségi követelményeknek. 

 

15. Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által 

kölcsönösen egyeztetett helyen és időben. 

 

16. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő 

egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, 

vagy élet és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

 

IX. Vállalkozói díj 

 

8. Vállalkozót jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységért vállalkozói díj illeti meg, mely 

vállalkozói díj mértéke 2.500.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszázezer forint + ÁFA, 

amelyet Megrendelő, a Vállalkozó által a vonatkozó jogszabályoknak – így különösen az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezéseinek – megfelelően, a (rész)teljesítések igazolását követően kiállított – és 

valamennyi szükséges adattal és melléklettel ellátott – számlák (részszámla és végszámla) 

ellenében, a Vállalkozó által megjelölt MKB Bank Zrt. pénzügyi intézménynél vezetett 

10300002–10650078–49020015. számú folyószámlára történő utalással fizet meg utólag több 

részletben az alábbiak szerint: 

8.1. az első részszámla ellenében 2.200.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió-kettőszázezer 

forint + ÁFA összeget a vízjogi létesítési engedélyes terv munkarész teljesítését 

követően. 

8.2. a végszámla ellenében 300.000,- HUF + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA 

összeget a tenderterv munkarész teljesítését követően. 

 

Szerződő Felek kiemelik, hogy a vállalkozói díj nem foglalja magában a földhivatali alaptérképek 

kiváltásának díjait, az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdoni lapok kiváltásának díjait, az 

engedélyezési és esetlegesen szükségessé váló egyéb eljárás díjait, továbbá az esetleges 

kártalanítási megállapodásokhoz köthető tételek, valamint a kisajátítási eljárással és szolgalmi 

jogok alapításával kapcsolatos költségeket. 

 

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számla fizetési határideje 30 naptári nap. 

 

10. Megrendelő nyilatkozatba adja Vállalkozónak, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésre áll. 
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11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő nem teljesíti a vállalkozói díjat a 

meghatározottak szerint, úgy Vállalkozó a kifizetés napjáig a Ptk. szerinti késedelmi kamatra 

válik jogosulttá.  

 
12. Szerződő Felek kikötik, hogy jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj az alapváltozatok 

ellenértéke, minden a Megrendelő által – írásban – megrendelt további változat, az eredeti 

dokumentáció átdolgozása, módosítása, kiegészítése, korszerűsítése, engedélyezése esetén külön 

díjat számít fel Vállalkozó. 

 

Emellett jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felül Vállalkozó felszámítja a 

szerződésbe nem foglalt, de a Megrendelő által – írásban – igényelt szolgáltatások díjait. 

 

13. Amennyiben a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy Megrendelő köteles a 

kifogásolt számlát 10 napon belül Vállalkozóhoz visszajuttatni. 

 

14. Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben fizetési 

kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a Vállalkozó, a szerződésszerű teljesítését 

követően, az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása, továbbá a szerződés és a teljesítési igazolás 

csatolása mellett azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani a Megrendelő számlavezető 

pénzintézete által vezetett fizetési számlája terhére.  

 

X. Vegyes rendelkezések 

 

9. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által készített terv a Vállalkozó szellemi 

terméke. A vállalkozási szerződés alapján készített és a Felhasználónak (Megrendelőnek) 

leszállított tervdokumentáció a szerződi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján egyszeri a 

szerződésben megjelölt felhasználására ad jogot.  

 

Megrendelő csak a vállalkozói díjnak a Vállalkozó részére, határidőben és teljes összeggel történő 

kifizetését követően jogosult a készített tervdokumentációt felhasználni. 

 

Amennyiben Megrendelő korlátozás nélküli felhasználást igényel, úgy Vállalkozót többlet díj 

illeti meg, melynek mértékét és megfizetésének módját Szerződő Felek külön megállapodásban 

kötelesek rögzíteni.  

 

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket 

békés úton, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárása alá vetik magukat. 

 

11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a tevékenység folytatása során felmerült, ám jelen szerződésben 

nem szabályozott kérdések tekintetében egyeztetnek, mely egyeztetésekről készült jegyzőkönyvet 

kötelesek jelen szerződés mellékleteként utóbb csatolni. 

 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést módosítani avagy felbontani, azt kezdeményezni, 

bármilyen a szerződéssel összefüggő cselekményt végezni kizárólag írásban, Szerződő Felek 

cégszerű aláírásával lehet. 

 

13. A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 

napot meghaladón késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben Megrendelő köteles 

kifizetni Vállalkozónak az elvégzett munka és az addig a teljesítés érdekében felmerült 

valamennyi költségét. 

 

14. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 
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15. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 

bizalmasan kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli 

hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra jogszabály 

vagy hatósági előírás kötelezi. 

 

16. Jelen szerződés eltérő kikötés hiányában mindkét Fél által történő aláírásának napján lép 

hatályba. 

 

Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar 

jogszabályok, így különösen a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást Felek, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, négy (4) egymással megegyező eredeti példányban, kellően meghatalmazott képviselőik 

útján, jóváhagyólag és cégszerűleg aláírják. Az aláírt szerződések kettő (2) eredeti példánya 

Megrendelőt illeti, míg kettő (2) eredeti példánya Vállalkozóé. 

 

Kelt: Kaskantyú, 2016. március 4. Kelt: Szolnok, 2016. március 4. 
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