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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 28.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:Szilí Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Dr. Varga László

képviselők

Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent
hogy a képviselő-testület 5
Jegyzőkönyv vezetőnek

Szendrei Attiláné

fővel

képviselőket.

határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv

képviselőt,

Megállapítja,

hitelesítőknek

Dr.

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2016.(VII. 28.) számú
HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

önkormányzata

Képviselő-testülete

Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv

nyílt

hitelesítőnek

Szendrei Attiláné képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontotokat.

Javasolja, hogy a napirend az alábbiakkal kerüljön kiegészítésre:

ülésén
Dr.
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szociális étkeztetés biztosítása augusztus 01. és augusztus 31. napja között,
GTF jóváhagyása,
címerhasználat iránti kérelem megtárgyalása

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
85/2016.(VII. 28.) számú
HATÁROZATA
nyílt iilés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 28 .-ai nyílt
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Lenke Galéria

2.

nádtetőcsere

Kisállattenyésztők

pályázat elbírálása

sportcsarnokra vonatkozó bérleti kérelme

3. Egészség sportpark pályázati részvétel megtárgyalása
4. Szociális étkeztetés biztosítása augusztus 01. és augusztus 31. napja között
5. GTF jóváhagyása
6. Címerhasználat iránti kérelem megtárgyalása
7. Polgármesteri tájékoztató

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Lenke Galéria
/ az

nádtetőcsere

előterjesztést

pályázat elbírálása

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Lenke Galéria és Tájház

nádtető

felújításának

kivitelezési munkáira két ajánlat érkezett be a másodjára kiírt pályázat július 21-i beadási
határidejére. Az egyik ajánlat csak a tetőfedésre vonatkozik, ez azonban érvénytelen, mert az

3

ajánlati felhívás teljes

körű

lebonyolítást és kivitelezést tartalmazott. Két vállalkozó, akiknek

még meg lett küldve a felhívás nem nyújtott be ajánlatot. Az ATROX Mérnök Kft nyújtott be
egyedül a felhívásban foglaltaknak

megfelelő

ajánlatot bruttó 9.555.357,- Ft összegben.

Mivel más érvényes ajánlat nincs és ez az ajánlat a kiírásnak megfelel, ezért javasolja
elfogadását.
A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ARTOX Mérnök Kft
ismertetett ajánlatát a Lenke Galéria

nádtető

felújítási munkák elvégzésére, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
86/2016.(VII. 28.) számú
HATÁROZATA
Lenke Galéria és Tájház

Lovasberény Község

nádtető

felújítás vállalkozójának kiválasztásáról

Képviselő-testülete

a Lenke Galéria és Tájház

nádtető

felújítás munkálatainak elvégzésére az ARTOX Mérnök Kft (2460 Bicske, Barsi
u. 30.) ajánlatát fogadja el, bruttó 9.555.357,- Ft összegben.
A

Képviselő-testület

a vállalkozói

szerződés

elfogadásáról külön határozattal fog

dönteni.
Felkéri a polgármestert a vállalkozói

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

2.

szerződés előkészítésére.

azonnal

Kisállattenyésztők

/előterjesztést

sportcsarnokra vonatkozó bérleti kérelme

a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az Alba Regia Galamb és

Kisállattenyésztő

Egyesület kérelmezi, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan kiállítást és vásárt szervezhessenek a
Sportcsarnokba, októberben 27-30 közötti napokon. A terembérletre 100.000,-Ft-ot tudnak
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felajánlani. Javasolja, hogy testület négy napra biztosítsa a csarnokot az egyesület részére
100.000,-Ft terembérleti díj ellenében.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a csarnok bérbeadásával a
kérelembe foglaltak szerint, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
87/2016.(VIl.28.) számú
HATÁROZATA
Kisállattenyésztők

Lovasberény

Község

részére a sportcsarnok bérbeadásáról

Önkormányzata

Képviselő-testülete

az

előterjesztést

megtárgyalva úgy dönt, hogy az Alba Regia Egyesület részére a sportcsarnokot
2016. október 27. napjától október 30. napjáig bérbe adja, 100.000,-Ft bérleti díj
ellenében az általuk szervezett kiállítás és vásár lebonyolítására.

Felkéri a polgármester a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

2016. szeptember 30.

3. Egészség sportpark pályázati részvétel megtárgyalása
/ a pályázat elkészítésére vonatkozó

szerződést

a

jegyzőkönyv

3. számú melléklete

tartalmazza/

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Elmondja, hogy
Szabadidős

- Egészség

lehetőség

Sportpark Program pályázaton részt venni.

van a Nemzeti
Javasolja

az

Önkormányzat pályázzon, és a pályázat előkészítésével és lebonyolításával bízza meg Batári
Anett pályázati és közbeszerzési szaktanácsadót a mellékelt megbízási
szerint.

szerződésben

foglaltak
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Dr. Varga László

képviselő:

Megkérdezi, hogy hol lennének a szabadtéri sporteszközök

felállítva.

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az egyik vagy a sportcsarnok mellett, vagy a
sportpálya és 811-es út közötti füves területen, a másik, a kisebb méretű pedig a játszótéren.
A pályázatíró díjazása, 50.000 Ft a pályázatírás, ezen felül, nyertes pályázat esetén 150.000,Ft sikerdíjat fizet a költségvetéséből az Önkormányzat a pályázatírónak.

A testület támogatja az alpolgármester javaslatát.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a
Sportpark Program pályázaton való részvétellel, illetve a pályázati

Szabadidős

előkészítés

- Egészség

és lebonyolítás

megvalósításával Batári Anett pályázati és közbeszerzési tanácsadó legyen megbízva,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
88/2016.(VII.28.) számú
HATÁROZATA
Egészség sportpark pályázaton való részvételről és pályázatíró megbízásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete részt kíván venni a
Szabadidős

- Egészség Sportpark Program pályázaton. A pályázat

előkészítésével,

megírásával és lebonyolításával megbízza Batári Anett pályázati és közbeszerzési
tanácsadót.
Felkéri a polgármestert, hogy a
megbízási

Felelős:

szerződést

jegyzőkönyv

3. számú mellékletét

képező

kösse meg.

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

4. Szociális étkeztetés biztosítása augusztus 01. és augusztus 31. napja között
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/előterjesztést

a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az óvodai

főzőkonyha

augusztusban nem

üzemel, de a szociális étkeztetést ebben a hónapban is biztosítani kell. Javasolja, hogy az
étkeztetést, úgy mint a korábbi években, ezúttal is a Reményik Sándor Református Általános
Iskola Vértesacsai tagiskolájának

főzőkonyhája

biztosítsa,a

szerződében

foglaltak szerint

670,-Ft/ebéd szolgáltatási díj ellenében.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy 2016. augusztus
hónapjában a szociális étkeztetést a Reményik Sándor Református Általános Iskola
Vértesacsai tagiskolájának fözőkonyhája biztosítsa, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2016.(VII.28.) számú
HATÁROZATA
2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. között szociális étkeztetés
biztosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy dönt, hogy 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. között a
szociális étkeztetést a Reményik Sándor Református Általános Iskola Kazay
Endre Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vértesacsa, Vendel tér 17.)
tagintézményén keresztül biztosítja 670,-Ft/ebéd szolgáltatási díj ellenében.
Felkéri a polgármestert a Szolgáltatási

Felelős:

Szerződés

aláírására.

Szili Miklós polgármester

Határidő:

2016. augusztus

5. Lovasberény Ivóvíz-szolgáltatatás
/előterjesztés

Gördülő

Fejlesztési Tervének jóváhagyása

a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/
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Előterjesztéssel egyezően

Szili Miklós polgármester:

ismerteti, a 2017-2031 évi GFT

felújítási, pótlási és beruházási tervét. Javasolja, hogy a testület a határozati javaslat szerint
fogadja el.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszti fel, aki az

előterjesztéssel egyezően,

a GFT

határozati javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
90/2016.(VII.28.) számú
HATÁROZATA
1/8 Lovasberény ivóvíz-szolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-191141-001-00-07) vízi

közmű

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési
Tervről

Lovasberény

Község

Önkonnányzata

Képviselő-testülete,

mint

a

I/8.

Lovasberény ivóvíz-szolgáltató rendszer/l (Lovasberény)-V ( 11-19114-1-00100-07)
ről

vízi-közmű

rendszer ellátásért

felelőse,

megtárgyalta a 2017-2031. GFT-

szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1.) Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet
szerinti I/8. Lovasberény ivóvíz-szolgáltató rendszer/l (Lovasberény)-V ( 1119114-1-001-00-07)

vízi-közmű

rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és

pótlási tervét elfogadja.

2.) Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet
szerinti 1/8. Lovasberény ivóvíz-szolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (1119114-1-001-00-07)
tervét elfogadja.

vízi-közmű

rendszer 201 7-203 1. évi G FT beruházási
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3.) A 118. Lovasberényi ivóvíz-szolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (1119114-1-001-00-07)
Terv

a

vízi-közmű

területrendezési

rendszer 2017-2031. évi

tervvel

és

Gördülő

Fejlesztési

vízgyűjtő-gazdálkodási

a

terv

településünket érintő részével összhangban van.

4.) Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet
szerinti I/8. Lovasberény ivóvíz-szolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V ( 1119114-1-001-00-07)

vízi-közmű

rendszer

2017-2031.évi

GFT-vel

kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2017. évi vízi-közmű
felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2016-os vállalásokon felül
10.218.248,-Ft

összegű,

a korábbi évek során felhalmozott

vízi-közmű

fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi
CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

folyamatos

6. Címerhasználat iránti kérelem megtárgyalása

I kérelmet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletet tartalmazza/

Dr Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy Hidy István a Párlat Patyika Kft. tulajdonosa az

általa gyártott pálinka termékeken szeretné, a kérelméhez csatolt melléklet szerint
felhasználni és megjeleníteni Lovasberény Község Címerének részleteit. A rendeletünk
értelmében kereskedelmi forgalomba

lévő

termékek esetén, a Címer használat engedélyezése

használati díjhoz kötött. Így a testületnek kell meghatározni, hogy engedélyezi-e a
címerhasználatot, milyen éves díj ellenében és milyen

időtartamra.

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Javasolja, hogy a testület engedélyezze a
címerhasználatot a kérelem mellékletében

szereplő

formában, évi 10.000,-Ft használati díj

ellenében, 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig, amely meghosszabbítható.

A testület egyetért a javaslattal.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszti fel, aki egyetért az alpolgármester elhangzott
javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
91/2016.(VII.28.) számú
HATÁROZATA
A Címer használat engedélyezéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Párlat Patyika Kft.
(ügyvezető,

tulajdonos Hidy István) részére engedélyezi, hogy Lovasberény

Község Címerének részleteit az általa gyártott pálinka termékeken évi 10.000,-Ft
használati díj ellenében, 2016. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig
felhasználja és megjelenítse, a határozat mellékletét képező ábrák szerint.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést 19:00 órakor berekeszti.

h .
. . . . \!.~d'~ ..............
Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesít:>...~~ .. :~'f..~...... .
Dr. Szendrei Attiláné
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2016. július 28.-án, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok

1.

Lenke Galéria nádtetőcsere pályázat elbírálása
Előadó:

2.

Szili Miklós polgármester

Kisállattenyésztők

sportcsarnokra vonatkozó bérleti kérelme

Szili Miklós polgármester

Előadó:

3. Egészség Sportpark pályázati részvétel megtárgyalása
Előadó :

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester

Zárt ülés:
1.

Termőföld
Előadó :

adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása

Dr. Koncz László jegyző

Lovasberény, 2016. július 22.
Tisztelettel:
Szili Miklós sk.
polgármester

6093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax:(22)456-024 ;
szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július
28.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

Bercsényi Miklós képviselő
Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

~~·· · '.·· · · · · · · · ·

képviselő 0.~ ....~.~

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné
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Előterjesztés

Tisztelt

Képviselő-Testület!

A Lenke galéria és Tájház Nádtető felújításának kivitelezési munkáira két ajánlat érkezett be a
másodjára kiírt pályázat 2016. 07. 21-i beadási határidejére.
Az egyik:
Csordás István nádtető és nádtermék készítő, 8000 Székesfehérvár, Aranybulla u. 1.
A kiadott árazatlan költségvetésből csak a tetőfedést árazta be, bruttó 6 719 570 Ft értékben .
A másik:
ATROX-Mérnök Kft, 2460 Bicske, Barsi u. 30.
A kiadott árazatlan költségvetést beárazva, az összes munkafolyamatra bruttó 9 555 357 Ft összegben
tett ajánlatot.
Még két vállalkozónak küldtük ki a megkeresést:
Budai és Társa Kft. 8055 Pákozd, Budai u. 140.
valamint,
Dostál-Nád Kft. 8096 Sukoró, Petőfi u. 6.
Mindkét vállalkozó visszajelezte, hogy megkapták, a beadási határidőn belül, ajánlatott nem tettek.
A beérkezett ajánlatok közül az ATROX-Mérnök Kft. adott a munkára teljes körű ajánlatot.

Lovasberény,2016. 07. 22 .

polgármester

Előterjesztés

Az Alba Regia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület kérelemmel fordult hozzám, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan kiállítást és vásárt szerveznének a Csarnokba. A mostani országos lenne, és az
időtartamot négy napban határozták meg. Ezt a rendezvényt októberben tartanák csütörtöktől vasárnapig. A terembérletre 100.000 Ft - ot tudnak felajánlani költségvetésükből. A csütörtök. pénteki
egyéb programokat le kellene mondanunk, beleértve az intézményekét is.

Lovasberény,2016.07. 22.

&t

polgármester
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Megbízási
amely létrejött a mai napon a
cím:
adóigazgatási szám:
bankszámla száma:
képviselője:

telefon, fax:

szerződés

Lovasberény Község Önkormányzata

8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.

Szili Miklós polgármester
22/456-024

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről

a
székhely:
adóigazgatási szám:
bankszámla száma:
képviselője:

telefon, fax :

Batári Anett egyéni vállalkozó

8143 Sárszentmihály, Babits M. u. 8.
60073057-1-27
10102952 -78902000-01004003
Batári Anett
06-30-462-1687

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alábbi tartalommal:
1.) Megbízás tárgya:

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges
pályázati dokumentáció összeállítása, a kérelem komplett elkészítése.

2.) Megbízott az alábbi feladatokat végzi el:
2 .1. A pályázathoz kapcsolódó szakértői szolgáltatás:

-

Pályázati adatlap kitöltése;

-

Részletes indoklás elkészítése a módszertani útmutató alapján;

-

Pályázati dokumentációhoz szükséges mellékletek összeállítása;

-

Hiánypótlás elkészítése (adott esetben)

3.) Megbízó feladatát képezi:
- a
pályázat
elkészítéséhez szükséges
adatok és
dokumentumok
rendelkezésre bocsátása, az egyeztetésre bemutatott anyagok jóváhagyása
legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelő ző 5. munkanapig.
4.) A Megbízottat a 2. pontban megjelölt megbízásért bruttó 50.000,- Ft
díjazás illeti me g. A megbízási díj egy összegben kerü l kiszámlázásra a
pályázat benyújtását követően, átutalással történő 15 napos fizetési határidő
figyelembevételével .
5.) A Me gbízottat támogatási kérelem nyertessége esetén bruttó 150 .000 ,- Ft
sikerdíj illeti meg, amely a támogatás elnyeréséről szóló tájékoztató levé l
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kézhezvételét követően, 15 napos fizetési
kiszámlázásra.

határidő

figyelembe vételével kerül

6.) Amennyiben Megbízó a Megbízott által jelen szerződésnek megfelelően
kiállított számlát a számlán lévő határidőig nem egyenlíti ki, úgy Megbízottat
a jegybanki alapkamat összegének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.
7.) Megbízó a Megbízott által kért - a megbízás teljesítéséhez szükséges iratokat, leírásokat, műszaki stb. paramétereket tartalmazó vázlatokat,
dokumentumokat a jelen szerződés aláírását követően külön jegyzőkönyvvel átadja Megbízott részére. Megbízó vállalja, hogy a szükséges személyes
egyeztetésekkel segíti Megbízott munkáját.
8.) A Megbízott által a Megbízótól bekért dokumentumok , leírások, adatok
valódiságáért, megfelelőségéért Megbízott felelősséget nem vállal.
9.) A Megbízott köteles a megbízás teljesítésével kapcsolatban tudomására
jutó üzleti titkokat megőrizni.
10.) A Megbízott hibás teljesítése esetén a Megbízó kártérítési igényének

kielégítésére a Ptk. szabályai szerint jogosult.
11.) Jelen szerződést a Felek bármelyike 30 nap felmondási idővel mondhatja
fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés setén.

12 .) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a
megbízásra vonatkozó szabályai irányadóak.

13.) A felek ezen szer ző déssel összefüggő viták
Székesfehérvári Törvényszék ki zárólagos illetékességét.

esetén

kikötik

a

14.) A jelen megállapodás 2 (kettő) eredeti példányban készült , amelyet a
felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag
aláírtak.

Lovasberény, 2016. július ....
Megbízó:

Megbízott:

Szili Miklós
polgármester

Batári Anett
egyéni vállalkozó

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény,
Kossuth Lajos u. 62.
Tárgy:
Árajánlat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez
szükséges pályázati dokumentáció összeállításáról

Tisztelt Polgármester Úr!
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges pályázati
dokumentáció összeállítására, a kérelem komplett elkészítésére az alábbi ajánlatot adom:

1.

Ajánlat tárgya:

1.1. A pályázathoz kapcsolódó

2.

szakértői

szolgáltatás:

-

Pályázati adatlap kitöltése ;

-

Részletes indoklás elkészítése a módszertani útmutató alapján;

-

Pályázati dokumentációhoz szükséges mellékletek összeállítása;

-

Hiánypótlás elkészítése (adott esetben)

Ajánlati ár:

Ajánlatom az 1. pontban megjelölt feladatokért bruttó 50.000,- Ft, amely a támogatási kérelem
benyújtását követően kerül kiszámlázásra 15 napos fizetési határidő figyelembe vételével.
A támogatási kérelem nyertessége esetén bruttó 150.000,- Ft sikerdíj kerül kiszámlázásra a
támogatás elnyeréséről szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően, 15 napos fizetési határidő
figyelembe vételével.
A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a Nemzeti Sportközpontok lesz.
A Program lebonyolítója, és az azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos
joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A közbeszerzési és projekt menedzseri feladatokat is a BMSK fogja ellátni, arra
árajánlatot nem áll módomban adni.

Amennyiben felkeltettem

érdeklődését,

várom szíves megrendelését!

Sárszentmihály, 20 16. július 12.
Tisztelettel:

Batári Anett
Pályázati és közbeszerzési tanácsadó

Sportpark pályázat

Tárgy: Sportpark pályázat
Feladó: Anett Batári <anett.batari@gmail.com>
Dátum: 2016.07.15. 9:56
Címzett: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
Kedves Polgármester Úr!
Megbeszélésünknek megfelelően mellékelten küldöm tárgyi pályázat elkészítésére vonatkozó
árajánlatomat és szerződés tervezetemet.

üdvözlettel:
Batári Anett
Pályázati és közbeszerzési szaktanácsadó
8143 Sárszentmihály, Babits M . utca 8.
Tel : 06-30-462-1687
Email: anett.batari@gmail.com
- Mellékletek: - - · - - · - ·- -- --- - · - - - - ---- - - -

Árajánlat.dac

50,5 KB
--~---------------------~

Megbízási
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szerződés. docx

21,3 KB

2016.07.19. 10:33

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Reményik Sándor Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Levelezési cím: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 90.
Számlavezető

pénzintézet: Buda Takarékszövetkezet

Számlaszám: 58300093-12200159-00000000
Számlázási cím: Reményik Sándor Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Kazay Endre Német Nemzetiségi és Alapfokú

Művészeti

Tagiskolája 8089 Vértesacsa,

Vendel tér 17.
Adószám: 18295067-2-07
Képviseli: Vuityné Sárándi Klára igazgató
mint szolgáltató, (a továbbiakban Szolgáltató)

másrészről

Lovasberény Község Önkormányzata
Levelezési cím: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Számlavezető

pénzintézet: OTP Bank Nyrt

Számlaszáma: 11736006-15362924
Számlázási cím: Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Adószám: 15727426-2-07
Képviseli: Szili Miklós polgármester (a továbbiakban Megrendelő)
együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
1.1. A Szolgáltató jelen szerződés feltételi szerint vállalja a Megrendelő által meghatározott
személyek részére szociális étkeztetés biztosítását Megrendelő székhelyére /Lovasberény,
Kossuth u. 62./ történő kiszállítással minden nap 12:00 és 13:00 óra közötti időszakban.

2. A szolgáltató kötelezettségei
2.1. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben megjelölt szolgáltatás a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványnak, valamint a kialakult szakmai
gyakorlatnak, illetve jelen szerződés előírásainak megfelelően végzi.
2.2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során köteles a megfelelő szintű szolgáltatáshoz
szükséges, hatóságilag engedélyezett anyagokat és berendezéseket használni.
2.3. A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése Szolgáltató
kötelezettsége.
2.4. A szolgáltató az ételeket a felsorolt lakcímek szerinti adagolásban kiszámolva vagy
kimérve köteles átadni a Megrendelőnek.
2.5. A szolgáltató köteles a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapjáig az étlaptervezetet
és az étkeztetést igénybe vevőknek eljuttatni.

Megrendelőnek

2.6. Szolgáltató teljesítési kötelezettség kizárólag az előzetesen leadatott megrendelések
alapján terheli a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. A naponta kiszállított adagokról napi
jelentést készít, melyet a megrendelőnek az aktuális nap 14 óráig megküld.

3. A

Megrendelő

kötelezettségei

3 .1. A Megrendelő köteles gondoskodni a megrendelt étkezési adagok átvételéről és a
szolgáltatást igénybe vevők részére történő házhoz szállításáról.
Amennyiben az adagolással és az ételminőséggel kapcsolatos észrevétel merülne fel, azt a
Megrendelő köteles írásban haladéktalanul jelezni.
3.2. A Megrendelő valamennyi, az ételadagok szállítására vagy átadására szolgáló edényt
tiszta állapotban a kiszállítás napján 12:00-ig a Szolgáltató részére átadja.

3.3. A

Megrendelő

az étlapokat és az azok alapján ténylegesen szállított/átadott ételek
megfelelőségét havonta ellenőrzi és amennyiben a megajánlott mennyiségtől, illetve
minőségtől eltérést észlel jegyzőkönyv felvétele mellett észrevétel tételére jogosult.

4.A szolgáltatási díj és díjfizetés
4.1. A Megrendelő a szolgáltatás díj különbözetét az igazolt teljesítést követően, a Szolgáltató
által minden hónap tizedik napjáig kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 8
napon belül a Szolgáltató számlájára történő átutalással fizeti meg.
4.2. A Felek rögzítik, hogy Szolgáltató az ajánlati árakon felül semmilyen további költség
elszámolására nem jogosult, azok a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget tartalmazzák.
4.3. A szolgáltató a számla benyújtására kizárólag havonta egy alkalommal jogosult.
A Megrendelő előleget nem fizet.
4.4. A szolgáltató az általa kibocsátott számlához csatolni köteles a létszámlistát, mely
tartalmazza az igénybe vevő személyek szerinti bontásban a kiszolgáltatott és átvett élelem
adagszámát.
4.5. A szolgáltatási díjat a
tartalmazza.

5.

Felelősségi

szerződés

elválaszthatatlan részét

képező

1. számú melléklet

szabályok

5.1. A Megrendelő a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden hiányosságról,
mennyiségi, minőségi kifogásról, panaszról írásban értesíti a Szolgáltatót, amely arra nyolc
napon belül írásbeli válaszadásra köteles.
5.2.Amennyiben a határidőben megrendelt ételmennyiséget a Szolgáltató nem tudja a
megrendelésnek megfelelően előállítani , úgy köteles azt saját maga költségére megfelelő
mennyiségben és minőségben beszerezni és leszállítani a különbözeti mennyiséget az általa a
szerződés 4.5. pontja szerint vállalt áron. A Szolgáltató más forrásból beszerzett és leszállított
ételadagok mennyiségéért és minőségéért a saját maga által előállított étellel azonos módon
felel.
5.3. A mennyiben az 5.2. pontban vállalt kötelezettségnek a Szolgáltató bármely okból nem
tesz elege, úgy a Megrendelő jogosult a szükséges ételmennyiséget Szolgáltató költségére
beszerezni.
5.4. Abban az esetben, amennyiben egyik félnek sem felróható okból a szerződés nem mehet
teljesedésbe, úgy a Szolgáltató és a Me grendelő köteles a kár enyhítése érdekében
együttműködni, s a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül a Szolgáltatót tájékoztatni.

5.5. A Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségei elmaradásával, vagy
részben teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a teljesítés elmaradása, vagy részbeni
teljesítése olyan előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt
következett be, amely a vis maiomak minősül.
5.6. A vis maiorral érintett Fél köteles a másik Felet a vis maior bekövetkezéséről, illetőleg
haladéktalanul telefonon és azt követően azonnal ajánlott levélben értesíteni.
A vis maiomak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági Kamarának kell
igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszereznie.
megszűnéséről

5.7. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során Megrendelőnél keletkezett károkért abban az
esetben tartozik felelősséggel, ha a károkozás a szolgáltató érdekkörében felmerült okból
következett be.
5.8. A Szolgáltató szembeni kárigény érvényesítésének feltétele, hogy
a) a Megrendelő a károkozás tényének felismerését követő 5 munkanapon belül írásban
igénybejelentéssel éljen a szolgáltatónál,
b) a Megrendelő a szolgáltató vagy biztosítója által visszautasított kárigény érvényesítését a
visszautasítástól számított 30 napon belül bírósági úton kezdeményezi.

6. Együttműködés
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében
együttműködnek, írásban haladéktalanul tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését
befolyásoló körülményekről, akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást munkavállalóik
között.

6.1.

Szerződő

6.2. Az együttműködés, valamint szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében szerződő
Felek vállalják, hogy bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiket írásban
rögzítik és jogérvényesítés esetén a másik féllel közli. A Felek közlésnek fogadják el az
írásban, faxon, tértivevényes levél útján tett közlést, mely a másik fél tudomására jutásával
hatályosul.
6.3. A Megrendelő, a Szolgáltató tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül
a Szolgáltató teljesítését.

ellenőrizheti

6.4. Szolgáltató az eredményes kapcsolattartás érdekében közvetlen kapcsolattartóként
Vuityné Sárándi Klárát nevezi meg. Vállalkozó vállalja, hogy nevezett személlyel való
kapcsolattartás lehetőségét biztosítja. Megrendelő részéről közvetlen kapcsolattartóként Szili
Miklós kerül megnevezésre.

6.5. A Megrendelő által megbízási szerződéssel foglalkoztatott, 6.5. pont szerinti
kapcsolattartó útján az étkeztetési térítési díjat havonta a tárgyhót követő hónap 06-áig,
nyugta ellenében beszedi a szociális étkezőktől és a házi gondozótól.

7. A szerződés tartama és

megszűnése

7. 1 Felek a jelen szerződést 2016. augusztus 01. napjától 2016. augusztus 31. napjáig
határozott időre kötik.

terjedő

7.2. A Szolgáltató jelen szerződés alapján 2016. augusztus 01. napjától köteles
szállítani.

az ételt

először

7.3. A Felek az azonnali hatályú rendkívüli felmondás jogával abban az esetben élhetnek, ha
bármelyik szerződő fél olyan súlyos szerződésszegésnek minősülő magtartást tanúsít, amely a
szerződés további fenntartását lehetetlenné teszi.
7.4 Súlyos szerződésszegésnek

minősül

különösen:

a Szolgáltató részéről
a) a 2.5. pontban meghatározott határidőhöz képest egy órát meghaladó, egy hónapon belül
figyelembe vett háromszori késedelmes teljesítés,
b) az ételek mennyiségével és minőségével kapcsolatos hiányosságok, kifogások: a negyedik
kifogást követően. A mennyiségi és minőségi kifogást legalább három személy egyidejű
kifogása jelenti, valamint erre a szolgáltató az ügy kivizsgálására az előírt határidőben belül
ésszerű és a Megrendelő által elfogadható magyarázatot nem ad
c) az előírt közegészségügyi szabványok és szabályok be nem tartása miatt keletkezett jogerős
hatósági elmarasztalás
a Megrendelő részéről:
a) 60 napot meghaladó díjfizetési hátralék keletkezik
b) jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével ismételten,
folyamatosan lehetetlenné teszi a szolgáltató által végzendő szolgáltatás nyújtását.

vagy

7.5. A rendkívüli felmondás írásban, az indokok feltüntetésével, a másik fél értesítését követő
ötödik napra történik.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Felek a vitás kérdéseket elsősorban az egymás közötti tárgyalás útján rendezik. Peres
eljárás esetén a felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

Vállalkozó köteles vitás esetben is - az esetleges peres eljárás megindítása után is - folytatni a
szerződésben foglal szolgáltatás teljesítését a bíróság jogerős döntéséig.
8.2. Jelen szerződés és mellékletei négy egyező példányban készültek,
példány a Megrendelőt, kettő eredeti példány a Szolgáltatót illeti meg.

amelyből kettő

eredeti

8.3. Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem hallgattak
el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződés jogszerűségét érintené.
8.4. Jelen szerződést
módosíthatják.

szerződő

felek kizárólag írásban és közös megegyezés alapján

8.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés tartalmának értelmezése a magyar
nyelvtan szabályai szerint történik.
8.6. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben
jóváhagyólag aláírták.

megegyezőt

a mai napon

Lovasberény, 2016. 07.28.
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Tisztelt Polgánnester Úr!

---------·---·- - Lovasberény település tulajdonában lévő I/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1
(Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07 víziközrnű rendszer ellátásért felelősét tájékoztatjuk, hogy
a víziközrnű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a víziközrnű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközrnű szolgáltatási
ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (később GFT) kell készíteni.
A 2016. 07. 04-én hatályba lépett törvény 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási
tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és
jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz (később Hivatal).
Társaságunk, a korábbi évekhez hasonlóan felajánlotta, hogy a GFT készítésében és benyújtásában,
valamint a jóváhagyási eljárásban való képviseletben segítséget nyújt, mely MEGÁLLAPODÁS
keretében mindkét fél részéről elfogadásra került.
A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a
2017-2031. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek társaságunk
javaslatait tartalmazzák.
Az ellátásért felelős vagy a víziközrnű szolgáltató, aki nem minősül az adott tervrész benyújtására
kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a
tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.
Amennyiben a megküldött táblázatokban szereplő munkafolyamatokon kívül fejlesztési igényüket
szeretnék megfogalmazni, az 1. sz. melléklet kitöltésével és annak 2016. aug. 19-ig történő
visszaküldéséig megtehetik.
Kérjük, hogy a 2017-2031. évi időszakra szóló GFT I. ütemére (2017 .év) csak olyan igényeket
fogalmazzanak meg, melyek forrása nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni, mert az I. ütemben
a fejlesztési feladatok költségeinek és forrásainak feltétlenül összhangban kell lennie.

Az ismert anyagi források figyelembe vételével módosított komplett GFT-t 2016. szeptember 30-ig
elektronikusan megküldjük Önöknek.
Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi
határozattal megerősített véleményüket legkésőbb 2016. szeptember 9-ig kérjük részünkre
megküldeni. A testületi határozat elkészítéséhez egy tervezetet (mintát) elektronikusan mellékelünk.

Mellékletek elektronikusan megküldve:I.-III. ütem Beruházási terv javaslat
I.-Ill. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
1sz. melléklet -Fejlesztési igény megfogalmazása
Határozat minta a 2017-2031.évi GFT. elfogadásáról

Tisztelettel:

1

műszaki

arászi Gáspár
vezérigazgató-helyettes

Kapják:
Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Bicskei Üm.

Sta~án

üzemel~:ir;~mérnök

1sz. melléklet

Fejlesztési igény megfogalmazása

1.

Víziközmű

2.

A fejlesztési igény jellege: Felújítás, pótlás vagy beruházás (a megfelelő rész aláhúzandó)

3.

Fejlesztési igény megnevezése:

4.

A fejlesztési igény megvalósulásának helyszíne:

5.

A fejlesztési igény műszaki tartalma (rövid szöveges leírás):

6.

A fejlesztési igény megvalósításának tervezett időszaka (év):

7.

A fejlesztési igényeket milyen forrásból finanszírozná?

8.

Kapcsolattartó megnevezése, elérési lehetősége :

rendszer neve, kódja:

Kivonat
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .... ... ....... ...... -án tartandó
testületi ülésének jegyzőkönyvéből:
Lovasberény Község Önkormányzata
Képviselő -testületének
.. ./2016.( .. „.)határozata az
1/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 1/8. Lovasberény
ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07) víziközmű rendszer
ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi
határozatot hozta:

1.)

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.)

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

3.)

Az 1/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-0007) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

4.)

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az
Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2016-os
vállalásokon felül ......... ..... Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű
fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§a alapján elkülönített számlán kezel.
Határidő:
Felelős:

.. ..................................... 2016 ..... .. .... .. ......... ... hó ...... .nap
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Kérelem

Allulirott Hidy István a Párlat patyika kft tulajdonosa,
vezetöje azzal a kérdéssel fordulok a tisztelt Képviselő
testülethez hogy a kft által gyártott termékekhez Lovasberény
címerének Részleteinek felhasználásához hozzájárulni
szíveskedjenek.
2016.07.27.

Tisztelettel:
Hidy István
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PATYIKA KFT.
Bér és K.'Teskedelmi Szes2'f(jzök
8093 Lovc;r oerén y. Kölcsey út 2/A.
Adósz.tm : 25521609-2-07
Cégj. !"":Zám 07--09-026833
Bar.k _z . · 11 7390C9-21118999
Aor. eng .: HU01 66S001001
Tel.: 06- 70 / 54 7-63-82
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