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Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződés jóváhagyása 
bölcsőde pályázati dokumentáció elkészítésére. 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsődei fejlesztési program című pályázat pályázati doku-
mentációinak elkészítésére szóban már megbízást kapott a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft. Az intenzív előkészítő és egyeztető munka lezajlott.  
 
A pályázatíró elkészítette a vállalkozási szerződés-tervezetét, melyet az előterjesztéshez csato-
lok. Az egyeztetett pályázatírási díj 3.183.605 Ft + áfa, bruttó 4.043.178 Ft, melynek fedezetét a 
2019. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 
 
Az előkészítő munkákhoz tartozik a kiviteli tervek elkészítése is. Előzetes tájékoztatás alapján a 
kiviteli tervekre a szaktervezők részére kb. 5.000.000 Ft fedezet biztosítása szükséges. Korábbi 
szerződéseink nem tartalmazták a kiviteli terveket.  
  
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Térségfejlesz-
tő Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződés jóváhagyása tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A bölcsődepályázat előkészítő munkáira a Képviselő-testület 10.000.000 Ft fedezetet biztosít a 
2019. évi költségvetés tartaléka terhére. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: szerződés aláírására 2019. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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V Á L L A L K O Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 
 
Melyet kötöttek egyrészről a 
 

név:     Rétság Város Önkormányzata 
székhely:    2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
adószám:     15735492-2-12 
képviseli:    Hegedűs Ferenc polgármester 

 
mint megbízó, (a továbbiakban: megbízó) másrészről  
 

cégnév:    Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 
székhely:    2687 Bercel, Béke út 1. 
adószám:    25540936-2-12 
képviseli:    Kormány Krisztián  

 
mint megbízott, (a továbbiakban: megbízott) a mai napon, az alábbi feltételek mellett: 
 
 

Preambulum: 
 
 
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy megbízó a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsődei 

fejlesztési program című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.  
 
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 pályázathoz a pályázati dokumentáció elkészítésével. Megbízott a 
megbízást elfogadja. 

 
4./ Jelen szerződés keretében Megbízott feladata a „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati 

felhívás által előírt, az útmutatók előírásainak megfelelő pályázati dokumentáció  
elkészítése a pályázati útmutató és annak mellékletében, segédleteiben foglaltak szerint.  
 

 
5./ Megbízott jelen szerződésben rögzített feladatát legkésőbb a pályázati felhívásban 

meghatározott benyújtási határidőig köteles elvégezni (2019.03.18), azzal, hogy 
amennyiben a Közreműködő Szervezet részére benyújtott dokumentum további 
kiegészítése, átdolgozása szükséges, azt Megbízott további díjazás nélkül, a Közreműködő 
Szervezet által megadott határidőn belül teljesíti.  
 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
 
6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a jelen szerződésbe foglalt 

kötelezettsége teljesítése esetén nettó 3.183.605 Ft + ÁFA, bruttó 4.043.178.- Ft azaz 
négymillió-negyvenháromezer-százhetvennyolc forint megbízási díj illeti meg. 

 



2 
 

Felek a teljesítés napjának 2019.03.18 napját tekintik. 
Megbízó előleget nem biztosít.  
 
Megbízott egy számla kibocsátására jogosult a teljesítés igazolásának aláírását követően. 
 
Megbízó az ellenszolgáltatás összegét átutalással teljesíti a Megbízott OTP Bank Nyrt. -
nél vezetett 11741017-21119615-00000000 számú számlájára. 
 

7./ Megegyeznek abban a felek, hogy amennyiben megbízó a jelen szerződés 6./ 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. 

 
8./ 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 polgármester 
Megbízott részéről: Kormány Krisztián 

 
 
9./ 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. 

 
10./ 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. 

 
11./ 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. 

 
 
 
 
 

Záró rendelkezések: 
 
 
12./ 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. 
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13./ 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. 

 
 
 
Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az abban 
foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek. 
 
 
Kelt: Rétság, 2019. március ……. 
 
 
 
 
 
........................................................ 

Rétság Város Önkormányzata 
Hegedűs Ferenc polgármester 

megbízó 

........................................................ 
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 

Kormány Krisztián 
megbízott 

 


