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2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Dr. Kovács Zsolt területi ellátási 

kötelezettséggel működő gyermek 

háziorvossal kötött szerződés módosítása 

a vállalkozás gazdálkodási formájának 

változása miatt 

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 154 /2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul – a melléklet szerint – Dr. 

Kovács Zsolt területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek háziorvossal kötött szerződés 

módosításához. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: a képviselő testület ülését követő nap  

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 

 

 



SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről: PULMOLINGUA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 

telephely: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti u. 18. 

képviseli: Dr. Kovács Zsolt 

mint vállalkozó, 

 

másrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat 

székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

mint megbízó, 

 

között, az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

 

1/ A vállalkozó és a megbízó között 2002. június 1. napjától szerződés jött létre folyamatos 

házi gyermekorvosi szolgáltatás nyújtására, területi ellátási kötelezettséggel.   

 

2/ Az 1/ pontban hivatkozott szerződés módosítására került sor Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2010. (III.25) ÖT. számú határozatával telephely 

módosítása, valamint a 61/2011. (IV.28.) önkormányzati határozattal területi ellátási 

kötelezettség módosítása okán.  

 

3/ Jelen szerződés módosítás oka a társaság gazdálkodási formájának  megváltozása 

PULMOLINGUA Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra. 

 

4/ A szerződés-módosítás a 2002. április 24. napján kelt és 2002. június 1. napjától hatályos 

szerződés, továbbá a 2010. április 26. napján kelt és a 2011. június 1. napján kelt 

szerződés - módosítások egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

5/ Jelen szerződés-módosításhoz Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület a 

154/2011. (X.27.). önkormányzati határozatával járult hozzá.  

 

Felek jelen szerződés-módosítást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. 

 

Nagykőrös, 2011. október  

 

…………………………………                                     …………………………………. 

        Dr. Czira Szabolcs                                                          Dr. Kovács Zsolt 

           polgármester                                                                      vállalkozó 

               megbízó 

 

Ellenjegyezte: …………………………………… 

                                         Dr. Nyíkos Sára 

                                                jegyző      



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi 

vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 8/2009.(III.27.) ÖT. 

sz. rendelete alapján benyújtott kérelmek 

elbírálása 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

  155/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendelete alapján 

benyújtott kérelmeket támogatja az alábbiak szerint: 

 

Támogatott Székhely Támogatott új 

álláshelyek száma 

Támogatási összeg 

Serivin-Gold Kft. Nagykőrös 1 300.000 Ft 

Maxi-Lex Kft. Nagykőrös 3 900.000 Ft 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

1. pontban meghatározott vállalkozásokkal a támogatási szerződések megkötésére, a 

mellékletben foglalt szerződés-tervezet szerint. 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs, polgármester 

Határidő: 1. pont: 2011. október 27. 

  2. pont: 2011. november 30. 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzata 

    székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

képviseli Dr. Czira Szabolcs, polgármester, 

mint támogató (továbbiakban: Támogató)  

 

másrészről:    Cégnév/Név:  …………………………. 

képviselő:  …………………………. 

Adószám, adóazonosító jel: …………………….. 

Számlavezető pénzintézet neve:…………………. 

Bankszámla száma: ………………………. 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:   

 

I. 

A szerződés tárgya 

 

1) Szerződő Felek rögzítik, hogy Nagykőrös Város Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III. 

27.) ÖT sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján Kedvezményezett 2011. augusztus 

24-én beérkezett kérelmét az önkormányzat 155/2011. (X.27.) önkormányzati 

határozatával ………………………………….Ft, azaz ………………………….. Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak 

– az abban meghatározottak szerint - a jelen támogatási szerződés megkötésére. 

 

2) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés I./1. pontjában szereplő 

támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.12.15-i 1998/2006/EK Európai 

bizottsági rendelettel (HL L sorozat 379/5/ 2006.12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK 

rendelet) összeegyeztethető és csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

A támogatás támogatástartalma: …………………… Ft.  

 

3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a 

fent említett rendelet alapján, a helyi vállalkozások számára új álláshelyek létrehozásának 

támogatása céljából a jelen támogatási szerződés I/1. pontjában szereplő támogatási 

összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett 

kizárólag a rendeletben meghatározott Nagykőrös város közigazgatási területén 

megvalósításra kerülő létszámfejlesztés bérköltségeire fordíthatja. 

  

4) Kedvezményezett vállalja, hogy a kérelmében vállaltaknak megfelelően 

………………………. álláshelyet létesít, és azt jelen megállapodás aláírásától számított 

60 napon belül betölti. Kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az 

időponttól kezdődően ezt a létszámát, továbbá a kérelmében megjelölt - a 

létszámbővítéssel érintett székhelyén a kérelem benyújtás előtti 12 hónapban meglévő (1 

évet el nem érő működés esetén a megelőző hónapok) –………………………. fő átlagos 

korrigált statisztikai állományi létszámát két évig, azaz 

….......év......................hó.............napjáig fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 

létszámbővítést a rendeletnek megfelelően a következő időszakokra teljesíti: 



a) a támogatott álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári évének december 31. 

napjáig tartó időszakban;  

b) az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó időszakban;  

c) az álláshely létesítését követő második év január 01-jétől kezdődően a támogatott 

álláshely betöltésétől számított két év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a) pontra 

figyelemmel január 01-én kezdődött.  

 

5) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő álláshelyek betöltésére 

a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által 

kiközvetített, nagykőrösi állandó lakhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - 

rendelkező ………………….. fő regisztrált álláskeresőt alkalmaz.  

 

Amennyiben a Kedvezményezett a létszámfeltöltést nem a szerződésben rögzített 

személyek köréből tölti fel, a támogatást nem veheti igénybe.  

Amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ceglédi 

Kirendeltsége nem tud megfelelő regisztrált álláskeresőt kiközvetíteni, és ezt írásban 

Kedvezményezett felé igazolja, Kedvezményezett jogosult a többletlétszámot a nem 

regisztrált nagykőrösi állandó lakhellyel rendelkező álláskeresővel betölteni. 

 

II. 

A csekély összegű (ún. de minimis) támogatások alkalmazására vonatkozó szabályok 

 

1) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható 

valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 

kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás; 

b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és 

forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:  

i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre,  

ii. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 

továbbítástól függ;  

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 

tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 

támogatás;  

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;  

f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 

vállalkozásoknak nyújtott támogatás;  

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozások számára nyújtott támogatás;  

h) a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.  

 

2) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 

támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg 

a 200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget.  

 



3) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi 

évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes 

összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélés 

időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. 

 

4) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek 

vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott 

összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. 

 

5) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus 

formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az önkormányzat részére, a vállalkozás 

által a megelőző két pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) 

támogatásról. ( A kérelemhez csatolt … sz. nyilatkozat.)  

 

III. 

 

A támogatás összege és felhasználásának feltételei 

 

 

1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek új álláshely létrehozásához és betöltéséhez  

vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás összege ……………………….. Ft, 

azaz  ……………………………….............. Ft. 

 

2) Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget két egyenlő részletben folyósítja 

Kedvezményezett részére az alábbiak szerint: 

 

i. az álláshely betöltését igazoló iratok Támogató általi átvételét követő 30 napon 

belül …………………………. Ft összeget Támogató átutalja Kedvezményezett 

bankszámlájára 

ii. az i) pontban meghatározott igazolások átvételétől számított két év leteltét 

követően Kedvezményezett nyilatkozik az átlagos statisztikai létszámáról és a 

vállalt foglalkoztatási kötelezettség meglétéről. Amennyiben ez megfelel a jelen 

szerződésben vállaltnak, Támogató ………………………   Ft összeget 

Kedvezményezett bankszámlájára utal. 

 

3) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási 

összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatási cél kapcsán felvételre kerülő 

munkavállalói létszám után kifizetendő/megfizetendő - a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 79.§ (2) és (4) bekezdése szerint elszámolható - bér- és annak járulékai 

(nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék és munkaadói járulék) költségekre használja fel.   

 

4) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása a jelen szerződés 

aláírását követően csak akkor kezdhető meg, ha a kérelem benyújtása előtti 12 hónapban 

(1 évet el nem érő működés esetén a megelőző hónapokban) mért átlaglétszámát 

megtartva a vállalt létszámtöbblet felvétele a jelen szerződés I/4. pontjában meghatározott 

határidőben megkezdődik.  

 

Amennyiben Kedvezményezett a rendeletben meghatározottak szerint igazoltan, 

önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott álláshelyet, és azt Kedvezményezett 



Támogatónak haladéktalanul bejelenti, Támogató az álláshely betöltésére biztosított 

határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.  

 

5) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett jelen szerződésből adódóan 

keletkező esetleges visszafizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékául 

Kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást ad Támogató 

számára. 

 

6) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésének feltétele a 

támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatokon túl az alábbi iratok együttes és hiánytalan 

átadása Támogató részére: 

 

a) Kedvezményezett felhatalmazása azonnali beszedési megbízás benyújtására 

valamennyi jelenlegi bankszámlájára valamint nyilatkozata arról hogy pénzintézeti 

jelzőszám változása esetére bejelentési kötelezettséget vállal azzal, hogy az újonnan 

létesített bankszámlára is felhatalmazást ad Támogató számára azonnali beszedési 

megbízásra benyújtására; 

b) Kedvezményezett elektronikus, vagy írásos nyilatkozata jelen szerződés aláírását 

megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatások összegéről, 

amennyiben jelen támogatásra vonatkozó kérelméhez csatolt ilyen irányú 

nyilatkozatában közölt adatok jelen szerződés aláírásáig megváltoztak. 

 

7) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen szerződés hatálya alatt együttműködik 

Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében  

a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben jelen szerződés aláírásától 

számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból 

nem kezdődik meg, 

b) a jelen szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő munkavállalót 

a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében teljes- vagy 

részmunkaidőben foglalkoztatja, 

c) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen szerződés fennállásának tartama alatt ellene 

csőd vagy felszámolási, illetve végelszámolás indul, 

d) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 

keletkezik, 

e) jelen szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja 

minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, 

összevonás, megszűnés). 

 

IV. 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 

 

1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében 

vállalja, hogy: 

a) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről az 

ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet (statisztikai létszámra 

vonatkozó nyilvántartás valamint munkaügyi nyilvántartás a támogatás futamidejére 

vonatkozóan, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben tartalmazza a munkavállaló 

személyi adatait, munkába állásának időpontját, valamint a munkaügyi központ 

igazolását a kiközvetítésről). 

b) Támogató által elvégzendő ellenőrzési tevékenységhez az igényelt adatszolgáltatást és 

segítséget biztosítja.   



 

2) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást 

üzleti titok címén nem tagadja meg.      

 

3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az esetlegesen felmerült visszafizetési 

kötelezettséget, ezek teljesítését évente ellenőrzi. 

 

V. 

A szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés korábbi pontjaiba ütköző 

magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: 

a) Kedvezményezett a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna, 

b) a jelen szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon 

túli késedelemmel teljesíti, 

c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a 

jelen szerződés megkötésekor, akár az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy 

valótlan nyilatkozatot tesz, 

d) a jelen szerződésben és nyilatkozatokban vállalt létszámbővítés, illetőleg annak 

fenntartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, 

e) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, 

f) a jelen hatósági szerződés IV. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza,  

g) jelen szerződés aláírásától számított 5 évig Nagykőrös Város közigazgatási területén 

székhelyét megszünteti. 

 

2) Szerződésszegés esetén Kedvezményezett köteles a támogatási összeget a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy 

összegben visszafizetni.  

 

3) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a rendeletben, 

illetve jelen támogatási szerződésben foglalt feltételeknek Kedvezményezett nem tett 

teljes mértékben eleget, Kedvezményezettet a rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdése szerint 

időtartam-arányos és létszámarányos visszafizetési kötelezettség terheli, mely 

visszatérítési szabályokat Támogató együttesen alkalmazza. A jogosan igénybevett 

támogatási összegen felül visszatérítendő összeget a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelten kell az Önkormányzatnak visszafizetni.  

 

4) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának 

Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi 

kézhezvételét követő 30 nap. 

 

5) Támogató a támogatás visszakövetelését azonnali beszedés útján érvényesíti 

 

 

VI. 

A szerződés egyéb rendelkezései 

 

Az 1. sz. melléklet és a kérelemhez csatolt nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik. 



 

Szerződő Felek a ……. számozott oldalból álló, 3 db - egymással szó szerint megegyező - 

eredeti példányban készült jelen szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat 

megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták. 

Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására 

 

 

Nagykőrös, 2011. .......................................   Nagykőrös, 2011. .......................................  

 

 

...............................................          …………………………….                          

Dr. Czira Szabolcs      Kedvezményezett  

   polgármester 

                     

 

Ellenjegyzem: 

 

Nagykőrös, 2011. ………………………… 

 

 

 …………………………….                          

    Dr. Nyíkos Sára 

          jegyző 



1. sz. melléklet 

 

FELHATALMAZÁS  

azonnali beszedési megbízás alkalmazására 

 

 

Alulírott, a ……………………………………………… (Kedvezményezett) 

(székhelye:………………………………..; adószáma/adóazonosító jele:……………………; 

képviseli: ………………………………………………………………………………..), az 

alábbi pénzintézetnél vezetett számlá(k)ra vonatkozóan ezennel felhatalmazom Nagykőrös 

Város Önkormányzatát, hogy a ……/2011 (X.27.) ÖT sz. határozatával elfogadott 2011. 

…………………..……napján megkötött támogatási szerződés szerint nyújtott vissza nem 

térítendő támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségeim megszegése vagy 

nem teljesítése miatt felmerülő visszatérítési kötelezettségeim megfizetésére irányuló 

követelést a 10915008-00000003-70920005 számú számla javára „azonnali beszedési 

megbízás” alkalmazásával érvényesítse.  

 

A felhatalmazás visszavonásig érvényes, és csak Nagykőrös Város Önkormányzat írásbeli 

hozzájárulásával vonható vissza. 

 

A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama: 40 nap. 

 

Pénzintézet: ……………………………………….. 

 

Számlaszám: ……………………………………… 

 

Számlaszám: ……………………………………… 

 

Számlaszám: ………………………………………. 

 

 

Nagykőrös, 2011. ………………….. 

 

 

 

 

Kötelezett számlatulajdonos 

___________________________________________________________________________ 

Záradék: 

 

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon 

történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a Kedvezményezett 

számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. 

 

 

Kelt: 

 

       ……………………………………......... 

         (pénzintézet) 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

  Tárgy: Arany János Kulturális Központ  

színháztermének fűtéskorszerűsítése 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

156/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2011. (II.18.) önkormányzati 

rendeletben már biztosított bruttó 5.500.000,-Ft mellett további bruttó 2.631.817,-Ft 

fedezetet biztosít a Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére költségvetési soron a 

nagykőrösi Arany János Kulturális Központ épületének központi fűtés rekonstrukció (I. 

ütem – ideiglenes üzem) megvalósításához. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

mellékelt szerződések aláírására. 

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1. pont: 2011. október 27. 

 2. pont: 2011. november 26. 

 

 

K.m.f.  

  

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 



Vállalkozási szerződés 

TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Képviseletében:    

Székhely:     

Adószáma:     

Statisztikai számjele:     

Bankszámlaszáma:     

Telefonszám:   

Faxszám:   

E-mail cím:   

 

mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

 

másrészről a 

 

…………………………….. 

Képviseletében:    

Székhely:     

Adószáma:     

Cégjegyzékszám:     

Bankszámlaszáma:   

Telefonszám:    

Faxszám:     

E-mail cím:   

 

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 

 

együttesen Felek között, az alábbi előzmények után és feltételek szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1.) Megrendelő, mint ajánlatkérő pályázati eljárást indított. Megrendelő a beszerzés tárgyával 

szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban határozta meg. 

2.) Megrendelő a pályázati eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette és döntését az elbírálást követően ……………………….. hirdette ki nyertesnek.  

 

II. Szerződés tárgya 

 

A szerződés tárgya: 

Arany János Kulturális Központ színháztermének fűtéskorszerűsítésének kivitelezési 

munkái (I. ütem ideiglenes üzem). Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 

Vállalkozó pályázati eljárásban benyújtott ajánlata és az eljárás eredményeként a Vállalkozási 

szerződés teljesítését.Megrendelő a pályázati eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertes 

ajánlattevőnek.  

 

III. A Szerződés időtartama 

 

Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 



A szerződésben előírt kötelező kivitelezési munkák teljesítési határideje: munkakezdéstől 

számított 45 nap, de legkésőbb 2012. június 30-a. 

Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre 

történő, teljes körű és szerződésszerű megvalósítására. 

 

IV. Megrendelő egyéb jogai és kötelezettségei 

 

1.) A munkát a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. sz. alatti helyszínen kell elvégezni. 

Megrendelő köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani. 

2.) A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 

nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és 

munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés 

tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 

3.) Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, 

vagy nem megfelelően végezte el. 

4.) Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy 

műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással 

nem közölheti. 

5.) Megrendelő a vállalkozói díjat a jelen szerződés VIII/1-5 pontokban foglaltak szerint 

köteles megfizetni Vállalkozónak. 

 

V. Vállalkozó egyéb jogai és kötelezettségei 

 

1.) Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors elvégzését.  

2.) Vállalkozó a munkavégzést működő intézményben végzi, köteles együttműködni az 

intézmény vezetőivel, utasításait végrehajtani. 

3.) Vállalkozó a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az 

utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 

terhesebbé. 

4.) Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő a 

munkavégzés helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére nem bocsátja. 

5.) Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Vállalkozó által megszabott határidőn belül nem 

tesz eleget, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. 

6.) A vállalkozó a munkára vonatkozóan a kivitelezés időtartama alatt legalább a jóteljesítési 

biztosíték mértékéig felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

7.) A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát a Megrendelőnek 

szerződés aláírását követő 15 napon belül átadni. 

8.) A munkavégzés során a közelben élők nyugalmát zavarni nem lehet. Éjszaka munkát nem 

lehet végezni. 

9.) A munkavégzés során keletkező szennyező anyagokat a környezetvédelmi előírásokat 

betartva kell elszállítani. 

10.) A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció, iratanyag, stb. a Megrendelő 

kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adható, szerződésen kívül fel nem használható, 

továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 

munkáról – a jogszabályi kötelezettségek kivételével – adatokat kiszolgáltatni, előadásokat 

tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 

11.)  A beépített anyagoknak és a megépített létesítményeknek I. oszt. minőségűeknek kell 

lenniük. 

12.)  Vállalkozó köteles a munkavégzésről folyamatosan építési naplót vezetni a szerződés 

teljesítése szempontjából lényeges körülményeket abban feltüntetni. 



13.)  Javítás jótállási idő alatt: Az írásban bejelentett hibákat a Vállalkozó 30 napon belül, 

vagy megegyezés szerint javítja, amelyről jegyzőkönyv felvétele kötelező. 

14.)  A Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, 

műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait, beleértve a 

használatbavételi engedélyezési eljárást is. 

15.)  A kivitelezés során a közművekben okozott kárért a Vállalkozót terheli a felelősség. 

16.)  Vállalkozó az egyes kivitelezések műszaki átadás-átvételt követő 12 hónap teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira.  

A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon alapuló 

szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 

kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-

MÉM-BkM együttes rendelet által meghatározottakat is. 

17.) A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 

Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 

megszüntetésére.  

18.) A Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák kivitelezésével 

kapcsolatosan felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset összes körülményeire 

tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg, illetőleg a hiba elhárítása a lehető 

leggyorsabban, a hiba elhárításához szükséges lehető legkevesebb idő igénybevételével 

történjen meg. 

19.) Vállalkozó az elvégzett munkára és beépített anyagokra a Ptk-ban irányadó szavatossági 

időt vállal. 

20.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 

az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója 

ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak 

haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a 

jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg 

jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. 

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

21.) A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező vállalkozói ajánlat fajlagos 

költségeit a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg. 

22.) A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban 

értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely 

kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. 

23.) Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 

írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött 

üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet 

megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 

feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító faxigazoló szelvénnyel, valamint 

e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés 

nem történt.  

24.) Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 

különösen fontos okiratokat (például: pénzügyi elszámolás, stb.) személyesen, illetve ajánlott, 

tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. 

25.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység végrehajtása 

során a Megrendelő minőség és környezetirányítási rendszert működtet és egyben nyilatkozik, 

hogy a munkavégzés során a Vállalkozó képviselője MIR, KIR (ezen rendszerekre) 

vonatkozó szabályozásokat megismeri, tudomásul veszi, alkalmazza. Megrendelő Vállalkozó 

részére kapcsolattartója révén biztosítja mindezen szabályokhoz történő hozzáférhetőséget. 



26.) A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során a KIR rendszer, a munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartásáról. 

27.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19. 

§. (2) bekezdése értelmében Nagykőrös város illetékességi területén az iparűzési 

tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó a tevékenység megkezdésétől 

számított 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles az Önkormányzati 

adóhatóságnál bejelenteni, hogy az Önkormányzat illetékességi területén vállalkozási 

tevékenységet folytat.  

 

VI. Alvállalkozók, a kivitelezésben résztvevők 

 

1) Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. 

Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az 

nélkül nem következett volna be. 

2) A Vállalkozó az egyéb közművek igénybevételéért az üzemeltetőkkel közvetlenül 

állapodik meg. 

 

VII. Műszaki Átadás-Átvétel 

 

1) A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 munkanappal korábban készre jelentő levél 

formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján a 

műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 

2) A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. A teljesítési határidőbe a 

műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. 

3) A Megrendelő, illetve az általa írásban meghatalmazott szervezet vagy személy 

köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó által megküldött írásos értesítésben megjelölt 

időpontban megvizsgálni, átvenni.  

4) A műszaki átadás-átvétel alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, az érvényesíteni 

kívánt szavatossági igényeket, a hiányosságok, hibák megszüntetésére kitűzött 

póthatáridőket, illetve a szerződésszerű teljesítést, a munka elkészültét, az átvett 

munka mennyiségét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

A jegyzőkönyvet Megrendelő vagy annak képviselője és Vállalkozó vagy annak képviselője 

írja alá. A teljesítési igazolás kiadásának feltétele a műszaki átadás-átvételi dokumentáció 

teljes és hiánytalan átadása. Az átadás-átvételekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

5) Megrendelő által meghatározott szervezet az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a 

vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval 

egyeztetett időpontra köteles új műszaki átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

6) Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a 

hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. 

Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, 

hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre 

kerültek. 

7) Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a 

Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy 

Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetniés a költségeket a 

végszámla összegéből levonhatja. 

8) Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiány miatt, 

amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 



9) A műszaki átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 

vizsgálni (garanciális bejárás). A Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) készíti elő 

az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 

10) A műszaki átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa 

kijelölt szervezet személy a szerződés teljesítését fenntartások nélkül írásban 

elfogadja. 

 

VIII. Vállalkozói díj és a fizetési feltételek 

 

1.) A kivitelezési munkák költségeit teljes körűen generál kivitelezési formában a befejezési 

határidőre prognosztizált rögzített legmagasabb áron és a mellékelt árajánlatok alapján kell 

értelmezni.  

2.) A Vállalkozót az II. pontban és a Megrendelői utasítások alapján meghatározott feladatok 

hibátlan és hiánytalan teljesítéséért az alábbiak szerinti legmagasabb vállalkozói díj illetheti 

meg: 

 

vállalkozói díjként   .-Ft 

+ ÁFA (mindenkor hatályos mértékben)   .-Ft 

Összesen:    .-Ft 
azaz, …………………………………………………………… forint. 

 

3.) A Vállalkozó az elvégzett munka után, a teljesítést követően számla benyújtására jogosult. 

A Vállalkozó a számlát a Megrendelő műszaki ellenőrének adja át. 

4.) A számla kibocsátásának feltétele még, hogy a munka elvégzését az építési naplóban 

rögzítetten a műszaki ellenőr igazolja, a jóteljesítési biztosíték megérkezzen a 

Megrendelőhöz, továbbá ha a jelen szerződés szerinti munkák hiánytalan átvételét a sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően, a műszaki ellenőr teljesítés igazolás 

alapján írásban igazolja. 

5.) A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az igazolt műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv alapján kiállított számlát a kézhezvételétől számított 60 napon belül, átutalás 

útján kiegyenlíti a Vállalkozó ………………….. vezetett ………………………… számú 

bankszámlájára. 

IX. A felek együttműködése 

 

1.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem 

minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással 

lehet. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzata (2750. Nagykőrös, Szabadság tér 5.), mint Megrendelő 

kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: 

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

 Név:    Sáfár Tamás – műszaki ügyintéző  

 Cím:   2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz. I. em. 18. 

 Telefon:   +36/53/550-330  

 Faxszám:  +36/53/550-321  

 E-mail cím: safartamas@nagykoros.hu, fejlesztes@nagykoros.hu 

 

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

 Név:     

 Cím:     

mailto:safartamas@nagykoros.hu
mailto:fejlesztes@nagykoros.hu


 Telefon:    

 Faxszám:    

 E-mail cím:   

 

3.) A felelős műszaki vezető(k) elérhetőségeit a munkaterület átadáson rögzíteni kell, egy 

építési engedély alá tartozó munkához csak egy felelős műszaki vezető tartozhat, 

személyének megváltozása előre írásban az ok megjelölésével fogadható el. 

4.) A felek a kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 

munkahelyen vezetett építési naplóban, ill. írásos formában a jogosult képviselők által aláírt 

formában kötelesek egymással közölni. A beruházással kapcsolatos adatokról, tényekről a 

Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni, és ennek elmaradásából eredő 

kárért a Vállalkozó felel. 

5.) Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden 

változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 

Vállalkozó kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a jelen 

szerződésben és az ajánlati felhívásban feltüntetett, a projekt megvalósításában résztvevő 

személyek személyes adataiknak a Megrendelő által történő kezeléséhez (ideértve ezen 

adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek 

alapján Vállalkozó szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése 

az érintettek hozzájárulásával történik.  

6.) Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 

ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 

partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen 

szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más 

információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő 

átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli 

korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik. A felek ezen kötelezettségük 

megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti 

kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, 

megbízottjaik és alvállalkozóik részére.  

 

X. Kivitelezési Munka 

 

1.) Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, 

megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő 

díjakkal kapcsolatos. 

2.) Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, 

vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a Vállalkozó köteles 

kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól bármely ilyen 

rendelkezésben előírtak megszegése esetén. 

3.) Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet 

a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie: 

- A magyar szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a kiíró utasításaival 

összhangban állónak kell lennie. 

- A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve 

annak hiányában olyan vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek az 

eredményfelelős megvalósításhoz szükségek. 

4.) A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró a 

Megrendelő által elfogadott minőségű anyagokat, szerelvényeket, használhat fel. A 

beépített anyagok, szerelvények, műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveket a 



Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki rész/átadások indításáig. A Vállalkozónak 

dokumentálnia kell a teljes kivitelezés vizsgálatát jegyzőkönyvvel. 

5.) A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy 

végleges engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni és azokat megszerezni. 

6.) A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

7.) A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok megkezdéséhez 

szükséges engedélyek és jóváhagyott tervek birtokában kezdhetők. 

8.) A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre 

való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési 

napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok 

megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen 

korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a 

munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy 

hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák 

vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az 

esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 

9.) A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, 

így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak 

jogszerű foglalkoztatásáért. 

10.)  Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, 

hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az 

alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi környezetvédelmi, 

munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 

11.)  A kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel minden esetben 

köteles egyeztetni és elfogadtatni. 

12.)  A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. 

13.)  A sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terheli, azon 

elemek kivételével, melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak (bér 

stb.). 

14.)  A Megrendelő az kivitelezés folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 

jogosult bármikor ellenőrizni. 

15.)  A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontra 

kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett 

hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. 

16.)  Vállalkozó által elvégzett munkáknak, illetve a felhasználásra kerülő anyagoknak 1. 

osztályú minőségűeknek kell lenniük. 

17.)  Vállalkozó köteles a Megrendelő által a szerződés aláírásakor átadott, a műszaki 

átadás-átvétel és üzembe-helyezés feltételeire vonatkozó dokumentumnak megfelelően 

végezni a szerződésben vállalt feladatait. 

 

XI. Elállás a szerződéstől 

 

1.) A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban meghiúsulási kötbért 

fizetni. 

Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a 

szerződésszegésre vonatkozó meghiúsulási kötbért követelhet. 



Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés 

hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen 

eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 

XII. Nyilatkozatok 

 

Mindkét fél képviselője kijelenti, hogy 

 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására. 

 a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, 

így részéről a szerződés aláírása nem eredményezi más, olyan szerződés vagy 

egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

 nincs olyan függőben lévő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 

teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 az általa képviselt Megrendelőnek, illetve Vállalkozónak nincs olyan függőben lévő 

kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, mely kedvezőtlenül hathat 

a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére. 

 

XIII. Szerződést Biztosító Mellékkötelezettségek 

 

1.) Vállalkozó jóteljesítési garanciát vállal. Ennek biztosítására vagy a szerződés bruttó 

összegének 5 %-át, 1 év időtartamra biztosítékként a Megrendelőnek a számlájára befizeti 

a kivitelezési munka befejezéséig, vagy a fenti összegre bankgaranciát ad, a Megrendelő 

nevére szóló egyoldalú lehívási joggal, a hibák kijavításának összegéig, amennyiben a 

szavatossági hibát kivitelező nem javítja ki. Befizetés esetén, amennyiben a fenti összeg 

nem kerül felhasználásra, úgy az Vállalkozónak visszautalandó a teljesítést követő 1 év 

múlva. 

2.) Vállalkozó a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után 10 napon 

belül köteles a jóteljesítési biztosítékok rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot 

csatolni ez a teljesítésigazolás kiadásának feltétele. 

3.) Szerződésszegés esetén a jóteljesítési biztosíték terhére a Megrendelő jogosult lehívást 

eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Abban az esetben, ha a 

jóteljesítési biztosíték pénzügyi alapja kimerül, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől 

elállni. Amennyiben a jólteljesítési biztosíték (egy része) felhasználásra kerül, akkor a 

Vállalkozó köteles azt az eredeti mértékre kiegészíteni. 

4.) A Megrendelő a jóteljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. 

5.) A teljesítési biztosíték a kivitelezés idejére szól, melynek mértéke a szerződés bruttó 

összegének 5%-a. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a kivitelezési szerződés 

megkötésével egy időben köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a 

teljesítési biztosíték (egy része) felhasználásra kerül, akkor a Vállalkozó köteles azt az 

eredeti mértékre kiegészíteni. A kivitelezési fázis a műszaki átadás-átvétellel ér véget. 

6.) Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját 

teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az 

értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

7.) A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, 

késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség 

akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban 

nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli 

kárának megtérítése alól. 

8.) Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér összege a késedelem minden 

napjára napi 10.000,- Ft+ÁFA, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka bruttó 



ellenérték 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét 

a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni. 

9.) Vállalkozó tevékenységének végzése kapcsán hibás teljesítése után a kötbér mértéke 

40.000,- Ft+ÁFA/alkalom a hiba mértékétől függetlenül. A hibás teljesítés 

megállapítására az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szerv döntése az 

irányadó. A kötbér max. mértéke a szerződéses bruttó összeg 20 %-a. 

10.) A meghiúsulási kötbér összege a bruttó szerződés ellenértékének 10 %-a. A kötbér a 

szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a 

benyújtott számlák összegéből levonni. 

11.) A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó az 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 301.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a 

Megrendelőtől. 

12.) A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályok és szakmai 

előírások, illetve gyakorlat szerinti legjobb minőségben, a legnagyobb gondossággal 

köteles eljárni. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

mindennemű (jogi, szakmai) feltétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan 

rendelkezik. 

 

XIV. Jogviták rendezése 

 

 A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 

tárgyalásos úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, nézeteltérést, 

amely közöttük felmerül. 

 

 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 

vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 

Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 

tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres, bármely Fél jogosult a vita 

végleges és végrehajtandó rendezése érdekében a Nagykőrösi Városi Bírósághoz, 

illetve a Pest Megyei Bírósághoz fordulni a jogvita eldöntése végett. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 6 

(hat) eredeti példányt kap. 

Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Nagykőrös, …………………     

  

…………………………… …………………………. 

Dr. Czira Szabolcs Vállalkozó 

polgármester  

Megrendelő  

 

Ellenjegyzem: 

 

Nagykőrös, ………………………………………….. 

  Dr. Nyíkos Sára 

    jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

TERVEZET 

 

amely létrejött a(z)  

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Cím:  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Képviseli:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Telefonszám:  +36-53-550-300 

Faxszám:  +36-53-351-058 

E-mail cím:  nagykoros@nagykoros.hu  

Adószám:  15395175-2-13 

Statisztikai számjele:  15395175-841132113 

Kincstári törzskönyvi száma:  395171 

Bankszámlaszám:  UniCredit Bank Hungary ZRt. 10915008-00000003-70920005 

 

(a továbbiakban: “Megbízó”), mint Megbízó 

 

és a 

……………………………………… 

Cím:      

Postacím:   

Képviseli:     

Telefonszám:   

E-mail cím:   

Adószám:   

Bankszámlaszám:     

 

(a továbbiakban: “Megbízott”), mint Megbízott 

 

Együttesen Felek között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. 

 

Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásával. Megbízott a 

megbízást elfogadja és vállalja annak teljesítését. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 

keretében a Megbízott a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. sz. alatti Arany János Kulturális 

Központ színháztermének fűtéskorszerűsítésének kivitelezési munkálatainak műszaki 

ellenőrzését elvégzi. 

1. A megbízás tárgya 

 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. sz. alatti Arany János Kulturális Központ színháztermének 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőrzése. 

 

1.1. A projekt műszaki megvalósulása keretében a kivitelezői szerződés szerinti 

megvalósulásának nyomonkövetése, számonkérése, hivatalos eljárások 

megszervezése, levezénylése. 

1.2. A projekt fizikai megvalósulásának folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzése. 

 

2.  A Megbízott részletes feladatai és kötelességei 

 

 Az épületgépészeti kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és 

ellenőrzése, 



 Az építési-szerelésimunkaszakszerűségének ellenőrzése a hozzá tartozó jóváhagyott 

műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az 

engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása, 

 Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése, 

 Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 Annak biztosítása, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a 

használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság 

rendelkezésére álljon, 

 A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, a vonatkozó jogszabályok 

betartása mellett, 

 A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 Az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása 

meglétének ellenőrzése, 

 A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 Részvétel a kivitelezés előkészítés munkájában, 

 A vállalkozói szerződésben lévő teljesítések ellenőrzése, 

 A teljesítések igazolásakor elsődlegesen a szerződésekben meghatározott műszaki 

tartalom mennyiségi és minőségi teljesülését kell igazolni, és szükség szerint 

intézkedni, 

 A teljesítésigazolás kiadása a vállalkozó rész- vagy végszámlájához, 

 A műszaki ellenőrnek az építési-szerelési munka megkezdése előtti időszakban 

folyamatos egyeztetések során kapcsolatot kell fenntartania a projekt hivatalos, ill. 

szerződött szereplőivel, esetleges bírósági ügyekben is képviseletet ad, 

 Számba kell vennie a hatósági és egyéb engedélyeket, azok teljes körűségét ellenőrizni 

kell, 

 A kivitelezés ellenőrzéséhez, ellenőrzési csekklista összeállítása vagy összeállíttatása 

(kivitelezővel), 

 Legalább hetente érdemi tájékoztatást ad a beruházás menetéről, 

 A beruházás teljes körű képi digitális dokumentálása és az archivált anyagok 

leszállítása, 

3.   A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje 

 Jelen szerződés a Felek által történő aláírással lép hatályba, és a műszaki átadás-átvételi 

 eljárástól számított 12 hónapon belülaz egy éves utó-felülvizsgálati eljárás befejezéséig 

 tart. 

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

4.1. A Megbízott a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályok és szakmai 

előírások, illetve gyakorlat szerinti legjobb minőségben, a legnagyobb gondossággal 

köteles eljárni. A Megbízó szavatol azért, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

mindennemű (jogi, szakmai) feltétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan 

rendelkezik. 

4.2. Megbízott minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megbízót, amely saját 

teljesítését akadályozza, vagy a Megbízó érdekében bármely okból szükséges. Az 

értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

 



4.3. A szerződés kötbérköteles. A Megbízott a tőle elvárható fokozott gondossággal 

törekszik a munka végső határidejének megtartására. A Megbízott a neki felróható 

késedelme esetén kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke 5.000-Ft/nap. 

 

4.4. Megbízónak jogában áll az érvényesített kötbért a megbízási díjból visszatartani. 

 

4.5. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

szerződésszerű teljesítés alól. A Megbízott késedelmes teljesítés esetén köteles a 

teljesítésre a Megbízóval történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

 

4.6. A Megbízó a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti a Megbízottal szemben. 

 

4.7. A Megbízott a neki felróható hibás teljesítés esetén kötbért köteles fizetni, amennyiben 

a Megbízottra felróható hibás teljesítés áll fenn. A kötbér mértéke 10.000-Ft/alkalom. 

Hibás teljesítés esetén a Megbízott nem mentesül a teljesítési kötelezettség alól. 

 

4.8. 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 vagy végelszámolási eljárás indul. Megbízott 

ugyancsak haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

vagy összeolvadásra kerül sor. A Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért. 

5. A Megbízó feladatai 

 

5.1. A jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megbízottnak mindazokat a 

terveket, engedélyeket és egyéb iratokat, amelyek e szerződés létrejötte előtt a 

feladattal kapcsolatban keletkeztek. Továbbiakban minden iratot, okmányt 

haladéktalanul megküld, ami a beruházással kapcsolatos, és minden olyan, 

rendelkezésre álló információt átad Megbízottnak, amely Megbízott munkájával 

összefügg, vagy azt bármi módon befolyásolhatja. Az ilyen jellegű tájékoztatás 

elmaradásával, késedelmével, vagy hiányosságával összefüggő mulasztásért, vagy 

nem megfelelő teljesítésért Megbízottat felelősség nem terheli. 

 

5.2. Részt vesz a feladattal kapcsolatos azon tárgyalásokon, melyeken a Megbízott a 

Megbízó részvételét szükségesnek tartja, és melyekre meghívja. A Megbízott 

tevékenységéhez szükséges megbízói állásfoglalásokat és döntéseket az előterjesztés 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül adja meg. Amennyiben a Megbízott - 

az ügy jellege, vagy más fontos ok folytán- soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, 

ezt soron kívül adja meg. 

6.  Pénzügyi feltételek, megbízási díj 
 

6.1.  A Megbízottat az 2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséért az alábbiak szerinti 

díjazás illeti meg. 

 

megbízási díjként    ………………………..Ft 

+ ÁFA (mindenkor hatályos mértékben) 

 ………………………..Ft 

Összesen:     ………………..,- Ft 

 

azaz, ……………………………………….. forint. 



 

6.2. Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatás díját, a műszaki átadás-átvétel leírása 

után és a teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla 

ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül egy összegben 

tartozik átutalni Megbízott ……………………… vezetett 

………………………………………………… számú számlájára. 

 

6.3. Teljesítés igazolás kiadására jogosult: 

 Szilágyi Csaba - Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, vagy Vozárné Ragó 

Ildikó szakmai főtanácsadó főtanácsos, 

  

6.4. A szerződés összege: fix összegű általány ár, amely az infláció kihatásait is 

tartalmazza.  

 

6.5. A megbízás teljesítésével összefüggésben esetleg felmerülő költségek a Megbízottat 

terhelik. A megbízási díj nem tartalmazza az engedélyezési illetékeket, a terveztetési, 

szakhatósági és használatba vételi díjakat. E költségek felmerülése esetén azokat 

Megbízó közvetlenül kifizeti, vagy a pénzügyi fedezetet előzetesen Megbízott 

rendelkezésére bocsátja. 

 

7.  Szerződés megszűnése 

 

7.1.  A szerződés az alábbi módokon szűnhet meg: 

 

(a) szerződésszerű teljesítéssel; 

(b) rendkívüli felmondással;  

(c) közös megegyezéssel. 

 

7.2.  A Szerződő Felek bármelyike jogosult írásban rendkívüli felmondással megszüntetni a 

jelen szerződést, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét 

súlyosan vagy ismétlődő jelleggel megszegi. A rendkívüli felmondást írásbeli 

indokolással ellátva kell a másik féllel közölni. 

 

7.3. A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére a Ptk. vonatkozó 

szabályainak figyelembe vételével kerülhet sor. 

 

8. A felek titoktartási kötelezettsége 

 

8.1.  Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 

ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 

partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, 

a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan 

más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére 

történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy 

járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik. A felek ezen 

kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a 

jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 

alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére.  

 

8.2.  Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános tartalma közérdekű adatnak 

minősül.  

 



8.3.  Felek megállapodnak, hogy Megbízott a jelen szerződés alapján elvégzett munkákról, 

annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására 

jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiát csak a Megbízóval 

előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével 

tájékoztathatja. 

9.  Egyéb megállapodások 

 

9.1.  A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a részfeladatok ellátására kívülálló 

személyek közreműködését is igénybe veszi. E kívülálló személyek közreműködéséért 

a Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

9.2.  Ha a kivitelezési feladat megvalósítása a Megbízó érdekkörében felmerülő okból 

meghiúsul, vagy a Megbízó által elrendelt szüneteltetése szükséges, a Megbízó köteles 

az addig végzett megbízási feladatok után járó díjat kifizetni és az addig elvégzett 

munkarészeket átvenni.  Megbízott köteles továbbá minden olyan költséget és kiadást 

viselni, amely a meghiúsulás, vagy szünetelés miatt felmerül. 

 

9.3. E megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviseletre a felek 

az alábbi személyeket hatalmazzák fel: 

 

Megbízó részéről:  Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri  

  Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

 Sáfár Tamás – műszaki ügyintéző 

Telefonszám: +36-53-550-330 

Faxszám: +36-53-550-321 

E-mail cím: fejlesztes@nagykoros.hu, safartamas@nagykoros.hu 

 

Megbízott részéről:  

Telefonszám:  

Postacím:  

 E-mail cím:  

 

9.4. Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden 

változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.  

Megbízott kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a jelen 

szerződésben, a létesítmény megvalósításában résztvevő személyek személyes 

adataiknak a Megbízó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, 

tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 

Megbízott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése 

az érintettek hozzájárulásával történik.  

 

9.5. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 

írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton 

küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél 

részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai 

küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító 

faxigazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből 

megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt.  

Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 

különösen fontos okiratokat (például pénzügyi elszámolás, stb.) személyesen, illetve 

ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. 

mailto:fejlesztes@nagykoros.hu


 

9.6. Amennyiben felmerül, hogy a műszaki ellenőr a Megbízó helyett a kivitelező érdekeit 

képviseli a Megbízó azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, mely esetben 

a megbízottat az addig elvégzett munka arányos ellenértékén felül semmilyen 

kártérítési összeg nem illeti meg.  

9.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység végrehajtása 

során a Megbízó minőség és környezetirányítási rendszert működtet és egyben 

nyilatkozik, hogy a munkavégzés során a Megbízott képviselője MIR KIR (ezen 

rendszerekre) vonatkozó szabályozásokat megismeri, tudomásul veszi, alkalmazza. 

Megbízó Megbízott részére kapcsolattartója révén biztosítja mindezen szabályokhoz 

történő hozzáférhetőséget. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

10.1. A Megbízott a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen 

szerződésszegésért vagy kárért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint felel, a 

kártérítési felelősség a megbízási díj összegére korlátozódik. 

 

10.2. Amennyiben a szerződéskötést követően beálló esemény folytán a megbízási feladat 

körülményei megváltoznak, a Megbízott jogosult a szerződés módosításának 

kezdeményezésére. 

 

10.3. Ha a módosítás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 

szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Megbízottnak kell 

viselnie. 

 

10.4. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

irányadók. 

 

10.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás ügyeik 

rendezésére – értékhatártól függően – a Nagykőrösi Városi Bíróság, illetve a Pest 

Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10.6. A fenti feltételeket és összeget mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja, a 

szerződést 7 példányban aláírja, amelyből Megbízott 2 (kettő), Megbízó 5 (öt) eredeti 

példányt kap. 

 

Nagykőrös, …………………………    

 

………………………………………… ………………………………………… 

Megbízó képviseletében 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 

Megbízott képviseletében 

 

  

 

Ellenjegyzem: 

 

Nagykőrös, ………………………….. 

 

…………………………………………… 

      Dr. Nyíkos Sára 

             jegyző 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

  Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú 

  sportingatlanok állapotfelméréséről 

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

157/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Deák tér 2. 

és Hársfa u. 15. sz. Ceglédi u. 26. sz. alatti sportingatlanok állapot felmérésével 

kapcsolatos tájékoztatást elfogadja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 7/2011 (III.9.) BM. 

rendeletre benyújtott és elnyert Kinizsi Sporttelep kiszolgáló épület felújítása tárgyú 

pályázat keretében történő felújítás befejezését követően az előterjesztés tárgyát 

képező Ceglédi út 26. sz. alatti sportingatlan ingatlanrészének és felépítményének 

állapotfelmérését. 

 

. 

 

Határidő: 1. pont: 2011. október 27. 

      2. pont: 2012. június 30. 

Felelős:    Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. kezelésében 

lévő Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

2011. évi felújítási és karbantartási 

tervének módosítása 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

158/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete, a KŐVA Zrt. által benyújtott 

38/2011. (III.31.) ÖT. sz. Határozatban jóváhagyott önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok 2011. évi felújítási tervének 1. számú tervezetének módosítását elfogadja. 

 

2. Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete az 1./ pont szerinti felújítási terv 

megvalósításának érdekében a csatolt vállalkozási szerződés módosítását és egységes 

szerkezetbe foglalását elfogadja. 

 

3. Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: (1.,2.) pont: 2011. november 2 

 (3.) pont: 2011. november 8. 

Felelős: 1.2 Dr.Czira Szabolcs polgármester, Ivaskó Csaba vezérigazgató 

 3. pont  Dr.Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



 

Vállalkozási szerződés 

 

amely létrejön egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat (székhely: 2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5.)  képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester mint Megrendelő 

(továbbiakban: megrendelő)  ésDr. Nyíkos Sára jegyző, mint ellenjegyző  

 

másrészről:  

 

Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2750 Nagykőrös, 

Lőrinc pap u. 3.) képviseletében: Ivaskó Csaba vezérigazgató, mint Vállalkozó 

(továbbiakban: vállalkozó), 

között, az alulírott helyen és időben Nagykőrös Város Önkormányzat 38 / 2011. (III.31.)ÖT. 

…/2011. (IX.29) ÖT. sz. határozatának megfelelően az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződés tárgya 

 

1./ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő tulajdonában lévő 

ingatlanok:  

 

Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete által 38 / 2011.(III.31.) ÖT. …/2011. 

(IX.29) ÖT Határozatában elfogadott javaslat szerinti felújítási munkálatok elvégzését. A 

munka részletezettség az 1. sz. melléklet szerint, mely jelen szerződés elengedhetetlen részét 

képezi. 

 

2./ Vállalkozó a szerződést I. osztályú szakipari munkákkal, továbbá I. osztályú anyagokkal és 

gépészeti berendezésekkel köteles teljesíteni, amelynek műszaki tartalmát az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 

3./A munkálatok megkezdése a városközpont rehabilitáció valamint a város szennyvíz-

kezelésének fejlesztése beruházások munkameneteinek ütemezéséhez fog alkalmazkodni. A 

munkálatok megkezdése Szilágyi Csaba Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetőjével, 

valamint Abonyi Károly főmunkatárssal történő előzetes egyeztetés után végezhető. 

 

4./ Az elkészült munkálatok műszaki átadás-átvételének napját a felek 2011. december 30. 

2012. augusztus 30. napjában határozzák meg. Felek a műszaki átadás-átvételről 

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a kivitelezéssel kapcsolatos megrendelői 

kifogásokat, szavatossági, jótállási igényeket. 

 

5./ A jelen szerződésben foglalt szolgáltatás elvégzése előteljesítésére és ezzel egyidejű 

számlabenyújtásra a Vállalkozó jogosult.  

 

6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy minden vonatkozó műszaki tervet, leírást, előírást, 

szabványt, műszaki szabályt stb. betart. A károk, illetve költségek, melyek ezen előírások be 

nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben Vállalkozót terhelik. 

 

A vállalkozói díj és annak esedékessége 

 

7./ A felek a műszaki tartalom szerinti kivitelezésre fix vállalkozói díjban állapodnak meg, 

amelynek összege: 17.000.000. Ft + áfa azaz tizenhétmillió forint plusz általános forgalmi 

adó. Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete által 38 / 2011.(III.31.) 

ÖT.…/2011. (IX.29) ÖT Határozatában elfogadott javaslat külön pontjaiban meghatározott 



egyes munkálatokat a teljesítés igazolás kiállítását követően a Vállalkozó leszámlázhatja 

Megrendelő részére, melyet a Megrendelő 8 napos fizetési határidővel köteles kifizetni.  

 

8./ A vállalkozói díjat Megrendelő egy összegben egyenlíti ki átutalással a Vállalkozó 

UniCredit Bank Hungary Zrt.10915008-00000003-73560002 számú bankszámlájára, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

9./ A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, 

valamint az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, az eredmény elérése 

érdekében tett szükséges ráfordításokat. (ideértve a hétvégi munkavégzést).  A vállalkozói díj 

(átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. Jelen megállapodás alapján a 

Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért, kifogástalan minőségért és 

hiánytalanságért. 

 

10./ Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat a feladat és a helyszín ismeretében adta 

meg. Felek megállapítják, hogy a Nagykőrös város Önkormányzat Képviselő Testülete által 

38 / 2011.(III.31.) ÖT. …/2011. (IX.29) ÖT Határozatában elfogadott javaslat tartalmazza a 

mennyiségi és minőségi meghatározásokat és alapját képezte a vállalkozói díj 

megállapításának. Erre tekintettel felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műszaki 

tartalmat érintő változásokat rendel meg Megrendelő a munkavégzés során, úgy akár 

mennyiségi, akár minőségi vonatkozásban az ajánlatban foglaltakhoz képest Vállalkozó 

írásban történt előzetes egyeztetés és megállapodás alapján jogosult a pótmunkák mennyiségi 

és minőségi elszámolására. Ezen esetben a mennyiségek csak az esetlegesen felmerülő 

elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául szolgálhatnak.  

 

11./ A szerződés létrejöttét követően a fentiekre való, vagy bármilyen más hivatkozással a 

vállalkozói díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére Vállalkozó nem jogosult, 

kivéve a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

 

Késedelem és jogkövetkezményei 

 

12./ Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelembe esés 

időpontjától kezdve köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon 

érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni.  

 

13./ Amennyiben a Vállalkozó a végleges átadás-átvétellel késedelembe esik, úgy a 

Megrendelő felé kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke 5.000,-Ft naponta. A kötbér 

összege a végszámlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával, amennyiben magasabb, 

mint a végszámla összege, a különbözetet a Vállalkozó 15 napon belül köteles a 

Megrendelőnek megfizetni, Megrendelő által meghatározott módon. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

14./ A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezésről az építőipari 

kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 

szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerinti tartalommal építési naplót vezet, amelybe a 

Megrendelő jogosult betekinteni, illetve bejegyzéseket tenni. Az építési naplóba bejegyzésre 

jogosultak: 

 

A Megrendelő részéről: műszaki ellenőr, vagy Megrendelő írásban meghatalmazott 

képviselője 

A Vállalkozó részéről: Ádám Tamás, mobil tel.: 30/689 59 92 



 

15./ Megrendelő építési naplóban rögzített indokolt és ésszerű utasításai a vállalkozó számára 

kötelezőek, feltétel nélkül és haladéktalanul végrehajtandók. Az eltakarásra kerülő és utólag 

nem vizsgálható anyagok és munkarészek beépítése előtt a Vállalkozó 2 nappal köteles a 

műszaki ellenőrt értesíteni. Amennyiben a Megrendelő e határnapot elmulasztja, a Vállalkozó 

nem felel a vizsgálat elmaradásából keletkező intézkedésekért és ezekből eredő károkért. 

 

16./ Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 

eljárni azok elhárítására. Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki 

felróható késedelem esetén köteles rendkívüli, folyamatos munkavégzésre (hétvégi, éjszakai 

munka), az ezzel kapcsolatos, érvényes rendeletek betartása mellett, melynek költségeit nem 

háríthatja át a Megrendelőre. 

 

17./ Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna 

el. Alvállalkozók a munkaterületen csak a Megrendelő tudtával és engedélyével 

dolgozhatnak. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozó pontos nevét és címét jelzi 

Megrendelő felé. Ha Megrendelő két napon belül írásban nem tiltakozik a jelzett alvállalkozó 

bevonása ellen, az alvállalkozó bevonható. 

 

18./ Vállalkozó a munkát olyan módon köteles elvégezni, hogy a Vállalkozó alkalmazottai, 

alvállalkozói a Megrendelő szolgáltató tevékenységét szükségtelenül ne akadályozzák és ne 

zavarják. Vállalkozó köteles a kivitelezés ellátása során esetlegesen a tudomására jutó üzleti 

titoknak minősülő információk megtartására, az ennek megszegéséből eredő minden kárért 

felelős.  

 

Átadás-átvétel 

 

19./ Az elkészült munkálatok műszaki átadás-átvétele előzetes egyeztetés után történik. 

 

20./ Átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a szerződésben foglalt határidőben megkezdődött. 

 

21./ Megrendelő jogosult a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok 

megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőket kitűzni. 

 

22./ A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Felek együttes jelenlétében kerülhet 

sor. 

 

23./ Az átvételt a Megrendelő kizárólag lényeges, üzemelést gátló hiányosságok esetén 

jogosult megtagadni. 

 

24./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi 

eljáráshoz szükséges okmányokat és beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek minőségi 

bizonyítványait, gépkönyveit, használati utasításait, garancialeveleit, stb. a Megrendelő 

helyszíni képviselőjének átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, valamint a 

megvalósulási dokumentációt 3 példányban.  

 

 

 

 

Garancia, jótállás 



 

25./ Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számított 1 

éves időtartamra hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles.  

 

26./ Hibás teljesítés, szavatosság: Vállalkozó üzemelést gátló hiba esetén köteles a hiba 

tudomására jutásától számított 48 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a 

Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 

Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy 

harmadik fél által elvégeztetni. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

27. / Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre 

kikötik- pertárgy értékétől függően - a Nagykőrösi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei 

Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

28./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

Felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá.  

 

 

Kelt: Nagykőrös, 2011. …………….  …. 

 

 

………………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Megrendelő képviseletében  

Dr. Czira Szabolcs       

                                  polgármester        

 

……………………………………………….. 

KŐVA Zrt. 

Vállalkozó képviseletében 

Ivaskó Csaba 

vezérigazgató 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

…………………….. 

   Dr. Nyíkos Sára 

          Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Biogáz termelő és hasznosító üzem által  

 termelt hőenergia felhasználásához kért    

 szándéknyilatkozat 

 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

159/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete a biogáz termelő és hasznosító 

üzem által termelt hőenergia hasznosításával kapcsolatosan az előterjesztéshez csatolt  

melléklet szerinti ( előterjesztés 3. sz. melléklete) szándéknyilatkozat kiadásához 

hozzájárul. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete az 1. pont szerinti 

szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Klírprofit-2003 Energetikai 

Kft. értesítését és a szándéknyilatkozat kiadását elrendeli. 

 

Határidő: 1. pontra : 2011.október 27. 

  2. és 3. pontra : jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 munkanapon belül.  

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 

 

 

 



                                      3. sz. mellékélet 

 

Szándéknyilatkozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat örömmel értesült, hogy a Klírprofit-2003 Energetikai Kft. 

beruházásában Nagykőrösön biogáz-erőmű létesül.  

 

Az önkormányzat híve a megújuló energia széleskörű elterjesztésének, támogat minden 

olyan kezdeményezést, amely a település és az önkormányzati intézmények energiaellátását 

„zöldebbé” teszi, optimalizálja. 

Elviekben az aktualitáskor hatályos jogszabályi keretek között: 

 

- az erőmű által termelt hőenergia hasznosításában együtt kíván működni, 

 

- ösztönözni kívánja a helyi vállalkozókat a biogáz-erőmű hőenergiájának 

hasznosításában, 

 

- hosszú távú együttműködés keretében támogatja magas minőségű, 

környezettudatos és költséghatékony szolgáltatás megteremtését, a takarékos és 

környezetbarát energiaellátása érdekében. 

 

Konkrét megkeresés esetén a rendelkezésre bocsátott adatok és információk stb. alapján 

alakítja ki álláspontját és hozza meg döntését. 

 

Nagykőrös 2011 ……………….. 

 

 

 

        Dr. Czira Szabolcs 

              polgármester 

       

 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: A közoktatási intézmények  

   maximális osztály- és csoportlétszám 

      túllépésének engedélyezése 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

160/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a2011/2012. nevelési évben/tanévben 

az alábbiak szerint engedélyezi a maximális csoport- és osztálylétszám túllépéseket: 

Intézmény Osztály/csoport Gyermekek/ 

tanulók száma 

Ebből SNI Számított 

létszám 

Túllépés 

fő % 

Bóbita Óvoda B. kis-középső 26 0 26 1 4,0 

Hétszínvirág Óvoda 
Micimackó 

középső 

30 0 30 5 20,0 

Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

3. napk. csoport 29 3 (2x) 32 6 23,1 

4. napk. csoport 31 3 (2x) 34 4 13,3 

5. napk. csoport 28 2 (2x) + 1 (3x) 32 2 6,7 

8. napk. csoport 31 5 (2x) 35 5 16,7 

II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 

2.a 30 1 31 5 19,2 

2.b 28 3 31 5 19,2 

Petőfi Sándor 

Általános Iskola és 

Diákotthon 

1.c 28 0 28 2 7,7 

3.b 29 0 29 3 11,5 

7.a 33 1 34 4 13,3 

Dalmady Győző 

Óvoda, Általános 

Iskola és EGYMI 

5.e – 8.k összev. 14 9 (2x) + 5 (3x) 33 3 10,0 

N/2. napk. csop. 

(1-4. évf.) 

16 16 (2x) 32 6 23,1 

N/3. napk. csop. 

(5-8. évf.) 

14 11 (2x) + 3 (3x) 31 1 3,3 

 

Felelős:          Dr.Czira Szabolcspolgármester 

Határidő:   2011. október 27. 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Nagykőrös Város Önkormányzat  

2011. évi közbeszerzési terv kiegészítése 
 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

161/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a legutóbb 148/2011. (IX.29.) ÖT. 

sz. határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 

tervét a módosítással és kiegészítéssel az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészített 2011. évi 

közbeszerzési terv közzétételére. 

 

Határidő: 1. és 2. pont: 2011. október 27. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

A 161/2011. (X.27.) önkormányzati határozattal módosított és a legutóbb 148/2011. (IX.29.) 

ÖT. sz. határozattal jóváhagyott, Nagykőrös Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 

terve 

 
  

Közbeszerzés tárgya 
 

Becsült érték 
nettó (e Ft) 

 
A eljárás 

megindításának 
tervezett dátuma 

 
Javasolt 
eljárás 

1. 

KMOP-5.2.1/B – Nagykőrös 
városközpontjának 

funkcióbővítő 
rehabilitációjához 

elektromos energiahálózat 
építési munkák ellátása 

188.564 2011. 01. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
egyszerű 

2. 

KEOP 1.2.0. – Nagykőrös 

város szennyvízkezelésének 
fejlesztéséhez 

szennyvíztisztító telep 
kivitelezése  

744.765 2011. 02. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
nyílt 

3. 

KEOP 1.2.0. – Nagykőrös 
város szennyvízkezelésének 

fejlesztéséhez 
szennyvíztisztító telep 

eszközbeszerzése 

77.000 2011. 02. 
Kbt. IV. fejezet 

szerinti 
nyílt 

4. 
Petőfi Sándor Általános 

Iskola és a Városi Bölcsőde 
épületenergetikai fejlesztése 

108.220 2011. 03. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
egyszerű 

5. 
„Felnőtt és gyermek 
sürgősségi háziorvosi 

ügyelet ellátása” 
17.500 2011. 04. 

Kbt. VI. fejezet 
szerinti 

egyszerű 

6. 

„Nagykőrösi Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság 
laktanya épületének 

felújítása”  

38.730 2011. 05. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti nyílt 

7. 
„Nagykőrös város 

legkritikusabb területeinek 
csapadékvíz- elvezetése” 

63.906 2011. 03. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti nyílt 

8. 
„Nagyőrös Kálvin téri piac 
korszerűsítése I. ütem” 

68.450 2011. 07. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
egyszerű 

9. 
„Nagykőrös, Csónakázó tó 

természeti és történelmi táji 
elemeinek rehabilitációja”  

71.000 2011. 07. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti egyszerű 

10. 

„KEOP – 7.1.0/11 - 
Projektmenedzsment és 

a tájékoztatás, 
nyilvánosság 

feladatainak ellátása” 

11.000 2011. 10. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
egyszerű 

11. 

„KEOP – 7.1.0/11 - 
Tanulmányok és 

vizsgálatok, valamint a 
tervezési feladatainak 

ellátása” 

16.000 2011. 10. 
Kbt. VI. fejezet 

szerinti 
egyszerű 

12. 
„Nyomdai szolgáltatási 

feladatok ellátása” 
18.000 2011. 10. 

Kbt. VI. fejezet  
egyszerű 

meghívásos 

13. 
„Kálvin téri piac 

fejlesztése II. ütem” 
50.000 2011. 12. 

Kbt. VI. fejezet 
egyszerű 

meghívásos 

14. 
„Gépbeszerzés külterületi 

földutak 
karbantartására” 

21.000 2011. 12. 
Kbt. VI. fejezet 

egyszerű 
meghívásos 



Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS! 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Javaslat Pest megye legjobb 

sportolója, edzője, csapata és 

sportszervezete elismerő címre 
 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

162/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 

Felelős:     Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő: 1. pont: 2011. október 27. 

                  2. pont: 2011. november 9. 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 



Nagykőrös Város Önkormányzat      ZÁRT ÜLÉS! 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: A 2011/2012. tanévre kiírt 

„Tehetséggondozás kiszélesítése” című 

ösztöndíjpályázat elbírálása 

 
 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

163/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Határidő:  1. pont: 2011. október 27.  

2. pont: Jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 nap 

 

 

 

K.m.f.   

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 
 
 

 

 

 

 

 



ZÁRT ÜLÉS! 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Tárgy: Szociális ellátásokkal kapcsolatos  

  fellebbezés elbírálására javaslat 

 

 

 

K I V O N A T  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2011. október 27-i  ülésének jegyzőkönyvéből 

 

164/2011. (X. 27.)       önkormányzati határozat 

 

 

A határozat zárt ülés keretében került meghozatalra. 

 

 

K.m.f.   

 

 

 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester távollétében jegyző 

 Kustár Tamás sk. 

 alpolgármester 

  

 

 Jeruskáné Berényi Erzsébet sk. G. Kovács Sándor sk. 

 jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

A kivonat hitelesítés előtt került kiadásra. 

 
 

 

 


