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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be.
A pályázat szóbeli információ alapján az első beadást követően nem nyert. Az átdolgozásról elő
információnk az volt, hogy ingyenes lesz. A benyújtást követően az átdolgozást végző Bt. számláját benyújtotta. Egyeztettünk a vállalkozás vezetőjével, tájékoztattuk, hogy szerződés nélkül
fizetni nem tudunk. A szerződés-tervezet megérkezett, az előterjesztéshez csatolom. A számla
kifizetésére még nem került sor.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. december 05.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
1 oldal a 2 oldalból

Megbízási szerződés jóváhagyása (közlekedésfejlesztési pályázat

2017. 12.15 -i Kt. ülésre

és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közlekedésfejlesztési pályázat
kidolgozására kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az Y & E & S Bt-vel kötendő szerződést
jóváhagyja. A pályázat írás fedezetéül a 2017. évi költségvetésben elkülönített 50 millió forintot
jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. január 05.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGBÍZÁSI

SZERZŐDÉS

Melyet kötöttek egyrészről a
név:
székhely:
adószám:
képviseli:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
15735492-2-12
Hegedűs Ferenc polgármester

mint megbízó, (a továbbiakban: megbízó) másrészről
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
képviseli:

Y & E & S Bt.
3792 Sajóbábony, Váci M. u. 10.
Cg.05-06-013515
Kolyvek Orsolya

mint megbízott, (a továbbiakban: megbízott) a mai napon, az alábbi feltételek mellett:
Preambulum:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy megbízó a TOP-3.1.1-16 sz. „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani.
2./ Felek rögzítik továbbá, hogy megbízott pályázatok készítésében gyakorlattal és
szakértelemmel bíró Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely a
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása
szempontjából korlátozás alatt nem áll.

A felek megállapodása:
3./ Fentiek előrebocsátását követően megbízó megbízza megbízottat a jelen szerződés 1./
pontjában megnevezett projekt pénzügyi és gazdasági tervezésével és a pályázati felhívás
formai és tartalmi követelményeinek megfelelő pályázat kidolgozásával. Megbízott a
megbízást elfogadja.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy megbízott az általa elkészített pályázatot a www.
palyazat.gov.hu oldalon megjelentetett pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
megfelelően, elektronikusan nyújtja be, legkésőbb 2017.07.14-ig. A pályázati adatlapot
benyújtás után a megbízó számára elektronikusan nyújtja át.
5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a jelen szerződésbe foglalt
kötelezettségei tejesítése esetén 300 000 Ft, azaz Háromszázezezr Ft ÁFA mentes
megbízási díj illeti meg.
Felek teljesítés napjának a pályázat jogosultsági értesítéséről szóló döntés
napját tekintik.
6./ Megegyeznek abban a felek, hogy amennyiben megbízó a jelen szerződés 5./ pontjában
foglalt megbízási díj összegét a megbízott részére határidőben nem fizeti meg, úgy
megbízó a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke kétszeresének
megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles fizetni.
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7./ Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megbízottal kötelezettségei lehető legmagasabb
színvonalon történő teljesítése érdekében együttműködik, ennek keretében haladéktalanul
megbízott rendelkezésére bocsátja a pályázat előkészítéséhez és elkészítéséhez
szükséges, megbízott által igényelt adatokat, információkat, tényeket, dokumentumokat.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról
kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatja. Megbízott köteles a megbízót a
pályázati anyag elékészültéről haladéktalanul értesíteni.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra jogosult személy(ek):
megbízó részéről: Hegedűs Ferenc
megbízott részéről: Kolyvek Orsolya.
10./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján megbízott kizárólag a pályázat elkészítésére és
benyújtására köteles, annak pályázati kiírásban szereplő kötelező mellékleteit, vagy a
benyújtás egyéb feltételeit megbízó köteles saját költségén biztosítani. Felek
megállapodnak abban, hogy megbízott a megbízó jelen pontba foglalt kötelezettségeit
egészben vagy részben, erre irányuló egyezségben átvállalhatja.
11./ Felek rögzítik, hogy megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a megbízó
iránymutatása szerint és érdekének megfelelően, az általa biztosított adatok alapján az
elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a jogszabályok betartása mellett
köteles teljesíteni.
12./ Felek megállapodnak abban, hogy megbízott kötelezettségei teljesítése során
közreműködő igénybevételére jogosult. A megbízott az esetlegesen igénybe vett
közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha a kötelezettséget maga teljesítette volna.
13./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen feltétlen kötelezettséget vállalnak
arra, hogy együttműködésük során egymás működéséről, gazdasági helyzetéről és
eredményeiről, szerződéses kapcsolatairól szerzett valamennyi adatot, információt, tényt,
eljárási módot és egyéb ismeretet üzleti titokként megőrzik mind jelen szerződés hatálya
alatt, mind azt követően. Felek már most megállapodnak abban, hogy kölcsönös
titoktartási kötelezettségeiket egymással egyenértékűnek tekintik, így a szerződés
megszűnését követően sem támasztanak egymással szemben a nevezett titkok megőrzése
ellenértékeként semmilyen jogcímen követelést.
14./ Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a megbízott által jelen szerződés alapján
készített pályázatot megbízó egyszeri alkalommal, kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra használhatja fel, az ettől való bármely eltéréséhez megbízott előzetes
hozzájárulása szükséges. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen pontba foglalt
kötelezettsége megszegése esetén megbízóval szemben kártérítési kötelezettsége
keletkezik.
Záró rendelkezések:
15./ Felek megállapodnak abban, hogy egymással szembeni esetleges későbbi követeléseiket
elsősorban békés úton – lehetőleg egyezség útján – kívánják rendezni, és bírósági eljárást
csak annak sikertelensége illetőleg bármelyik fél elzárkózása esetén indítanak.
16./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az abban
foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek.
Kelt: Rétság, 2017.07.

........................................................
Rétság Város Önkormányzata
Hegedűs Ferenc polgármester
megbízó

........................................................
Y & E & S Bt.
Kolyvek Orsolya ügyvezető
megbízott

3

