JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 11-én
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 12
fő képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor és Illés János távolmaradását nem jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Kobza Miklósné képviselőre és a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
A napirendi pontokra szeretnék szavazatot kérni, akik elfogadják a két, illetve egyéb
napirendi pont is lesz, aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő
igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Illés János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Tiszacsege, Erzsébet út felújítási munkálatainak elvégzése tárgyában
benyújtott ajánlatok elbírálása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

7 foglalkoztató óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde eszközbeszerzése
tárgyában benyújtott ajánlatok elbírálása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

1

1./

Napirendi pont
Tiszacsege, Erzsébet út felújítási munkálatainak elvégzése tárgyában benyújtott
ajánlatok elbírálása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az előbb befejeztük a bíráló bizottságot, a két közbeszerzési pályázat miatt volt ez a
rendkívüli testületi ülés megkérve. Mind a kettőnél a legjobb ajánlattételt fogadta el a
bizottság is, kiegészítésekkel, illetve annak megfelelően, ahogy tulajdonképpen, tudja
mindenki, illetve a televízió nézők is tudják, hogy az Erzsébet utca közbeszerzési
pályázatáról, illetve az óvodának az eszközbeszerzési pályázatáról volt szó és lesz szó a
mostani ülésen. A bizottság elnökét felkérném, hogy röviden foglalja már össze először
az Erzsébet utat, utána az óvodával kapcsolatosat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Bíráló bizottságunk az Erzsébet út felújítási munkálatainak tárgyában benyújtott
közbeszerzési pályázatban javasolja, három pályázat érkezett, ebből kettő volt érvényes,
ebből a bizottság elfogadásra javasolja a Magyar Aszfalt Kft-nek az ajánlatát, ami
tételesen 15.200 ezer Ft + áfa, azaz 19 millió Ft bruttó összegben tett ajánlatot, teljesítési
határidő 29 napra vállalja, és egy 97 hónapos, tehát egy több, mint 8 éves jótállást vállal
ennek a munkának a keretében, tehát garanciában, tehát javasoljuk a Magyar Aszfalt
Kft-vel a vállalkozói szerződés megkötését.
Jónás Sándor polgármester:
Más kiegészítés? Annyit szeretnék a bizottsági ülésen elhangzott, Vincze képviselő
kérte, hogy a műszaki osztály is vegyen aktívan részt és minden nap kísérje
figyelemmel, ez természetes. Én úgy gondolom, hogy ez teljesíthető és meg is lesz
csinálva. Aki akkor ilyen formában elfogadja, és a Magyar Aszfaltra Kft-re bízzuk az
Erzsébet út aszfaltozását, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, Erzsébet út
felújítási munkálatainak elvégzése tárgyában a Magyar Aszfalt Kft. által benyújtott
ajánlatot – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Illés János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
50/2010.(III. 11.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege, Erzsébet út
felújítási munkálatainak elvégzése tárgyában benyújtott ajánlatokra vonatkozóan a
Bírálóbizottság előterjesztésével, döntésével egyetért, azzal azonos tartalommal dönt.
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Képviselő-testület indítványozza a Bírálóbizottság jegyzőkönyvével azonos tartalmú
eredmény kihirdetését: azaz a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a Magyar Aszfalt
Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

2./

Napirendi pont
7 foglalkoztató óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde eszközbeszerzése tárgyában
benyújtott ajánlatok elbírálása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A második, mint említettem az óvodával kapcsolatos, kérném a bizottság elnökét, hogy
azt is röviden ismertesse már.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Itt az óvoda és bölcsőde eszközbeszerzése tárgyában írtunk ki
pályázatot, amire szintén három ajánlat érkezett, amiből egy volt érvényes a hiánypótlási
felszólítás vonatkozása után, ezt a HOR Zrt. tette, javasoljuk elfogadásra, annál is
inkább, ez a rendelkezésre álló keretösszegen belül van, tehát alatta van, igazából
összegszerűen ez 15.128.608 Ft + áfa összegben realizálódik, mivel ez az egy ajánlat
van, és ez elfogadható, javasoljuk elfogadásra.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát ezt is a bizottság a testületi ülés előtt áttárgyalta, és ezt a döntést hozta meg, amit
a bizottság elnöke most elmondott. Tehát, aki egyetért vele és a legelőnyösebb
pályázatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 7 foglalkoztató óvoda és 3
foglalkoztatós bölcsőde eszközbeszerzése tárgyában benyújtott ajánlatot – 12 fő igen
szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
51/2010.(III. 11.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7 foglalkoztató óvoda és 3
foglalkoztató bölcsőde eszközbeszerzése tárgyában benyújtott ajánlatokra vonatkozóan
a Bírálóbizottság előterjesztésével, döntésével egyetért, azzal azonos tartalommal dönt.
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Képviselő-testület indítványozza a Bírálóbizottság jegyzőkönyvével azonos tartalmú
eredmény kihirdetését: azaz a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a HOR Zrt. (1074
Budapest, Alsóerdősor u. 32.)
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

3./

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Sport-infrastruktúra Kft-vel megkötésre kerülő megbízási szerződés megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben lenne még egy, Bálint légy szíves röviden azt is mond már el.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
A megbízási szerződést tovább adtam, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megkapja. Az
elmúlt testületi ülésen, az a KEOP-os pályázat, ami az iskoláról szól, az iskola
energetikai korszerűsítéséről és a pályázat készítése folyamán olyan munkálatokat kell
elvégezni, illetve előkészületben is, és a folyamatai során, amelyekre megbízási
szerződést kell kötni. Ha a testület úgy gondolja, hogy áttekinti és elfogadhatónak tartja,
hogy én meg felolvasom, és akkor felsorolom azokat a dolgokat, feladatokat, amivel
megbíznánk ezt a Sportinfrastruktúra Kft-t, akivel már előzőleg, tehát akik elkészítették
ezt az előtanulmányt, amit behoztunk az elmúlt testületi ülésre, csak ez szükséges a
pályázat benyújtásához, ami a pályázatba beépítésre is fog kerülni, tehát gyakorlatilag a
pályázatba beépül. Felsorolnám, hogy mivel bíznánk meg ezt a Sportinfratstruktúra Kftt. Ez a projekt előkészítése, tehát a megvalósíthatósági tanulmány alapján műszaki
beavatkozási tervet készíttetünk velük.
A pályázat bírálati szakaszában közreműködik a pályázat hiánypótlásában, illetve a
pályázat befogadásra kerül, ezzel van vége ennek a szakasznak.
A megbízott a pályázat bírálati szakaszában közreműködik a pályázat tartalmi
kiegészítésében, eredménye a pályázati döntés. A megbízott elkészíti a közműszolgálati
tervet és a megbízónak átadja engedélyezésre. A megbízott kidolgozza a beruházó
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációját. A megbízott az
ajánlatkérő nevében eljárva lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, igazítva a közbeszerzés
ütemét a projekt ütemezéséhez. A megbízott feladata a közbeszerzési eljárás nyerésével
kötendő kivitelezési szerződés, terveket, műszaki és a projektet érintő paramétereinek
előkészítése és a kiválasztott kivitelezővel való kapcsolattartás.
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Ezek voltak az előkészületi munkálatok a projekt kapcsán és most jön a projekt
megvalósítása.
A megbízott a projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységének, teljesítése
operatív összehangolását, koordinációját látja el. Felügyeli, hogy a projektben résztvevő
megbízott részére előzetesen írásban megjelölt szakmai közreműködők teljesítése
megfeleljen a pályázati és a közbeszerzési vállalásoknak és ettől való eltérés esetén
beavatkozást kezdeményez a megbízónál. A műszaki felügyeletet biztosítja, azaz
folyamatosan figyelemmel követi, hogy a kiválasztott kivitelező által végzett teljesítés
műszaki tartalma megfeleljen a pályázati és a közbeszerzési vállalásoknak, ugyanakkor
a megbízó feladata biztosítani a projekt műszaki ellenőrzését. A megbízott felügyeli a
projekt teljes körű műszaki dokumentálását, azaz segítséget nyújt a megbízónak abban,
hogy a pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében milyen dokumentumokat,
milyen határidőre kell kialakítani. A megbízott a műszaki dokumentumokat szakmai
szemmel véleményezi. A megbízott felügyeli a projekt teljes körű pénzügyi
dokumentálást és segítséget nyújt a megbízónak ahhoz, hogy a pályázati forrásokat
lehívhassa. A megbízott ezért meghatározza a pénzügyi elszámolás dokumentumait,
segítséget ad a megbízó szakembereinek ezek kitöltéséhez és szakmai szemmel
véleményezi a megbízó által számára átadott pénzügyi elszámolási dokumentumokat.
Alatta itt a szerződésben a díjazás, fel vannak sorolva ezek a pontok, amiket most
felsoroltam összegszerűen. Gyakorlatilag erről van szó.
Ha úgy gondolja a Testület, hogy elfogadja, akkor most elfogadjuk, ha nem, akkor pedig
a következő testületi ülésen, csak akkor nem tudjuk benyújtani a pályázatot, tehát
röviden erről van szó. Az egész, gyakorlatilag be lesz építve a pályázatba.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, elegendőnek találják, tudnak most ebben döntést hozni vagy
pedig soros testületi ülésre hozzuk be?
Jászai László PTKIB. tag:
Egy kérdésem volna, nem emlékszem rá, hogy mennyi ennek a pályázatnak az összes
értéke?
Nagy Miklós alpolgármester:
103 millió Ft.
Jászai László PTKIB. tag:
Elég kemény díjak vannak itt felsorolva. Röviden összelöktem, van vagy 6 millió
valamennyi.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Ezek azokhoz a paraméterekhez vannak, amit kiírt a kiírás és engedélyez a kiírás, hogy
engedélyezhetőek.
Jászai László PTKIB. tag:
El lehet számolni?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Persze.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Persze, ez benne van.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Minden egyes pontja.
Jászai László PTKIB. tag:
Van itt, ami a bonyolításhoz kapcsolódik, ha nem nyer a pályázat.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Ezeket a költségeket elismeri maga a pályázat kiíró is, tehát
nem biztos, hogy ezek elszállt költségek, lehet, hogy ez csak nekünk tűnik így, nem
szoktunk ezekben a körökben annyit mozogni, de én úgy gondolom, hogy valahol ezeket
az összegeket kérik el azok a szakemberek, akik egy ilyen beruházás felügyeletét végzik
el.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Csak egy észrevétel, az utolsó pont, hogy Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi,
azóta még nem változtattak ezen, ilyen régi ez a törvény? Lassan nyugdíjas lesz.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az az alaptörvény.
Jónás Sándor polgármester:
Először én arra teszek javaslatot, hogy most elfogadjuk-e és most hozzunk döntést?
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a mai testületi ülésen legyen
döntéshozatal – 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal, 1 fő nem szavazott (Dr. Iványi Tibor és
Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

Jónás Sándor polgármester:
Akik elfogadják és azt mondják, hogy már most mehet, nem várunk a következő
testületi ülésig és egyetértenek vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sport-infrastruktúra Kft-vel
megkötésre kerülő megbízási szerződést – 8 fő igen, 2 fő nem szavazattal (Dr. Iványi
Tibor és Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

6

52/2010.(III. 11.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a közintézmények
energetikai korszerűsítése” tárgyában benyújtásra kerülő (KEOP2009-5.3.0. A). pályázat
elkészítéséhez, mely a Fekete István Általános Iskola (Fő utca 95.) korszerűsítésére vonatkozik
energetikai, mérnöki, gazdasági és pályázatírói szaktudások összehangolt megvalósítása
érdekében szakmai tanácsadást kér a Sport-Infrastruktúra Kft.-től az alábbi megbízási szerződés
alapján:
„Megbízási szerződés
Ez a szerződés 2010. napján, Tiszacsegén, négy példányban készült. Jelen megállapodást a felek
képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy magyar
nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. A szerződésből Feleket két-két példány illet meg.
Jelen szerződést a Felek alábbi képviselői hagyták jóvá:
Jónás Sándor
polgármester

Sport-Infrastruktúra Kft.
dr. Domján Zsófia Katalin
ügyvezető

Tiszacsege Város Önkormányzata
1.

a szerződés alanyai

1.1.
1.2.

Tiszacsege Város Önkormányzata (cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. - képviseli: Jónás
Sándor polgármester) - továbbiakban Megbízó;
Sport-Infrastruktúra Kft. (székhely: 1037 Budapest, Máramaros köz 4. - képviseli: dr.
Domján Zsófia Katalin ügyvezető; cégjegyzékszám: 01-09-891775, adószám: 14163485-241), továbbiakban: Megbízott.

2.

a szerződés célja

2.1.

Megbízó települési önkormányzat. A közintézmények energetikai korszerűsítésére a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség környezet és operatív programot irányító hatósága pályázatot
(továbbiakban Pályázat) hirdetett (KEOP2009-5.3.0. A).
Megbízó megbízásából az önkormányzati intézmények energetikai állapotát a SportInfrastruktúra Kft. felmérte, és műszaki megvalósíthatósági tanulmányban tett javaslatot a
korszerűsítésükre.
Megbízó döntött arról, hogy a Fekete István Általános Iskola (Fő utca 95.) korszerűsítésére
pályázni kíván a műszaki megvalósíthatósági tanulmányban foglalt tartalommal.
A pályázat elnyerése a hagyományosan külön kezelt energetikai, mérnöki, gazdasági és
pályázatírói szaktudások összehangolt megvalósítását feltételezi. Jelen szerződés keretében a
Megbízó a pályázati kiírásban foglalt tevékenységelemhez szükséges szakértelmet vásárol
Megbízottól.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

a szerződés tárgya

3.1.
projekt előkészítése
3.1.1. Megbízott az általa készített műszaki megvalósíthatósági tanulmány alapján „műszaki
beavatkozási tervet” készít.
3.1.2. Megbízott a pályázat bírálati szakaszában közreműködik a pályázati hiánypótlásában.
Eredménye a pályázat befogadása.
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3.1.3. Megbízott a pályázat bírálati szakaszában közreműködik a pályázat tartalmi kiegészítésében.
Eredménye a pályázati döntés.
3.1.4. Megbízott elkészíti a közműszolgáltatói terveket, és Megbízónak átadja engedélyeztetésre.
3.1.5. Megbízott kidolgozza a beruházó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
dokumentációját.
3.1.6. Megbízott ajánlatkérő nevében eljárva lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, igazítva a
közbeszerzés ütemét a Projekt ütemezéséhez. Megbízott feladata a közbeszerzési eljárás
nyertesével kötendő kivitelezési szerződés tervezet műszaki és a Projektet érintő
paramétereinek előkészítése, és a kiválasztott kivitelezővel (KV) való kapcsolattartás.
3.2.
projekt megvalósítása:
3.2.1. Megbízott a Projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek, teljesítések operatív – napi
szintű - összehangolását, koordinációját látja el, azaz felügyeli, hogy a projektben résztvevő –
Megbízott részére előzetesen írásban megjelölt - szakmai közreműködők teljesítése
megfeleljen a pályázati és közbeszerzési vállalásoknak, ettől való eltérés esetén beavatkozást
kezdeményez Megbízónál.
3.2.2. Megbízott műszaki felügyeletet biztosít, azaz folyamatosan figyelemmel követi, hogy a KV
által végzett teljesítés műszaki tartalma megfeleljen a pályázati és közbeszerzési
vállalásoknak, ugyanakkor Megbízó feladata biztosítani a Projekt műszaki ellenőrzését.
3.2.3. Megbízott felügyeli a projekt teljeskörű műszaki dokumentálását, azaz segítséget nyújt
Megbízónak abban, hogy a pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében milyen
dokumentumokat, milyen határidőre kell kiállítania. Megbízott a műszaki dokumentumokat
szakmai szemmel véleményezi.
3.2.4. Megbízott felügyeli a projekt teljeskörű pénzügyi dokumentálását, és segítséget nyújt
Megbízónak ahhoz, hogy a pályázati forrásokat lehívhassa. Megbízott ezért meghatározza a
pénzügyi elszámolás dokumentumait, segítséget ad Megbízó szakembereinek ezek
kitöltéséhez, és szakmai szemmel véleményezi a Megbízó által számára átadott pénzügyielszámolási dokumentumokat.
4.

a szerződés hatálya, díjazása

4.1.

Ez a szerződés az aláírás napján lép hatályba. Megbízott a szerződés aláírásának napjától
kezdődően látja el feladatait. A szerződés teljesítése folyamatos, a pályázati ütemtervhez
illetve a közreműködő szervezet által későbbiekben meghatározottakhoz igazodó.
Megbízottat sikeres pályázat esetén díj illeti meg. A díj mértéke a szerződés egyes pontjaiban
foglalt szolgáltatások ellentételezéseként:

4.2.

3.1.1. pont: 500.000 forint + Áfa
3.1.2. pont: 1.406.205 forint + Áfa
3.1.3. pont: 750 000 forint + Áfa
3.1.4. pont: 375 000 forint + Áfa
3.1.5. pont: 1.250. 000 forint + Áfa
3.1.6. pont: 600 000 forint + Áfa
3.2.1. pont: 315. 000 forint + Áfa
3.2.2. pont: 700 000 forint + Áfa
3.2.3. pont: 105 000 forint + Áfa
3.2.4. pont: 105 000 forint + Áfa
4.3.
4.4.

Amennyiben a Megbízó és a közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés az egyes
díjakat csökkenteni rendeli, akkor Megbízott a csökkentett díjra tarthat igényt.
A 3.1.1-3.1.4. pontok díjai akkor esedékesek, amikor Megbízó a támogatási szerződést
megköti. A 3.1.5.-3.1.6. pontok díjai akkor esedékesek, amikor a KV szerződés aláírásra kerül.
A 3.2. pontokban foglalt díjak a projektzáró jelentés közreműködő szervezet általi
befogadásával esedékes.
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4.5.

Megbízott az esedékesség napjától számított 8. naptári napig benyújtja Megbízónak a
teljesítésre vonatkozó számláját, melyet Megbízó tizenöt naptári napon belül átutalással
egyenlít ki.

5.

a szerződés egyéb rendelkezései

5.1.

Megbízó részéről a jelen szerződés teljesítése során a kapcsolattartásra kijelölt és feljogosított
személy Hajdu Bálint, e-mail címe: bhajdu@mail.tiszacsege.hu. Megbízott részéről a
kapcsolattartásra kijelölt személy dr. Domján Zsófia; email: drdomjanzsofia@gmail.com.
Megbízott feladatainak ellátásához jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért
saját maga felel.
Megbízott kifejezetten fenntartja a jelen szerződés alapján általa létrehozott művekkel,
alkotásokkal, adatokkal kapcsolatos minden szerzői joghoz és szellemi tulajdonhoz fűződő
jogát. A keletkező dokumentumok, művek bármely felhasználásához Megbízott előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.
Amennyiben azonban az egyik Fél a szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megszegi, a
másik Fél választása szerint kártérítési igényt érvényesíthet vele szemben, vagy a szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja.
Megbízó köteles a Megbízott teljesítéséhez szükséges adatokat Megbízott kérésnek megfelelő
formában és a Megbízó által tűzött ésszerű határidőre szolgáltatni.
Megbízó irattárában folyamatosan vezeti a projekt elszámolásához szükséges
dokumentumokat Megbízott útmutatása alapján. Ennek keretében, a projekttel kapcsolatos
iratokba Megbízó iratbetekintési jogot biztosít Megbízottnak.
Amennyiben valamelyik fél a megállapodást felmondja, a másik fél a teljesítésével arányos
ellenszolgáltatásra tarthat igényt. Megbízott a vele szemben érvényesíthető kárigény mértékét
megbízási díjának erejéig korlátozza.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízót haladéktalanul értesíti abban az
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen
csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A felek kötelesek
egymást értesíteni, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően szervezeti
változásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy
beolvadásra kerül sor. A felek felelősek az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem
teszi lehetővé.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a kivitelezési szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.
K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző

Kobza Miklósné
jkv. hitelesítő
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