
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. január 19-én (csütörtökön) 16,30 órakor  
 
kezdettel a PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI ÜLÉST KÖVETŐEN soron kívüli ülést tart a 
Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga elektronikus levél csatolmányaként kerül megküldésre. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Előterjesztés Jánosi József polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 

2.)  Előterjesztés Kézér Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017. évtől történő 

megszervezésére 
   Előadó: Jánosi József polgármester 
 

4.) Előterjesztés önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére konzorciumi 
pályázat keretében 

   Előadó: Jánosi József polgármester 
 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. január 17. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

Jánosi József polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármester illetményének meghatározását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§-a szabályozza. A 2016.évi CLXXXV. 

törvény e paragrafust módosította. A módosítást követően a 2001-5000 fő lakosságszámú 

települések polgármestere esetén az illetmény összege megegyezik az államtitkár 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetmény 55 %-ával. 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény 51.§-a szerint az államtitkár 

alapilletménye az illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese:   463.800 Ft 

illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a:    231.900 Ft 

vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a:    301.470 Ft 

Illetménye mindösszesen:        997.170 Ft 

A polgármester illetménye a fenti illetmény 55 %-a: 548.443 Ft. Az illetményt a kerekítés 

szabályai szerint 5-re kerekítve kell megadni, ez 548.445 Ft. 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Az Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta illetményének 15 %-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely Zagyvarékas polgármestere esetében 82.266 

Ft(548.443 Ft 15 %-a). A költségtérítést a kerekítés szabályai kell megadni, ez 82.270 Ft. 

 

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat megvitatását, majd a határozat 

meghozatalát. 

 

Zagyvarékas, 2017. január 16. 

 

 

 

Rédei Róbert s.k. 
jegyző 
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Határozat tervezet 

………/2017. (I.19.) képviselő-testületi határozat 

Jánosi József polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdésének d) pontjában 

foglaltak alapján 

Jánosi József polgármester illetményét 

2017. január 1. napjától  

havi bruttó 548.445 Ft-ban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvenhárom Ft-ban 

költségtérítését szintén 2017. január 1. napjától havi bruttó 82.270 Ft-ban 

 állapítja meg. 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 

4. MÁK Szolnok, Liget út 6. 

5. Irattár 

értesülnek 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kézér Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80.§ (2) bekezdésének értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg.  

Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.  

Mivel a polgármester illetménye 548.445 Ft, így annak 50 %-a: 274.220 Ft, tehát ennyi lenne 
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja, ez az összeg képezi a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának alapját. 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának összege nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90 %-át, azaz a 246.800 Ft-ot. (274.220 Ft 90 %-a) 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester a 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely Zagyvarékas 
társadalmi megbízatású alpolgármestere esetében 37.020 Ft (246. 800 Ft 15 %-a) 
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A fent leírtak alapján kezdeményezem a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról az alábbi határozat tervezet 
megvitatását, majd a határozat meghozatalát. 

 

 

Zagyvarékas, 2017. január 16. 

 

Rédei Róbert s.k. 
jegyző 
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Határozat tervezet 

………/2017. (I.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kézér Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak 
alapján 

Kézér Zoltán 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

2017. január 1. napjától havi bruttó 246.800 Ft-ban, azaz Kettőszáznegyvenhatezer-
nyolcszáz Ft-ban 

költségtérítését szintén 2017. január 1.napjától havi bruttó 37.020 Ft-ban, azaz 
Harminchétezer-húsz forintban 

állapítja meg. 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 

4. MÁK Szolnok, Liget út 6. 

5. Irattár 

értesülnek 



 
 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017.évtől történő megszervezésére 

 

2017. január 01-től a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró 

állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm.rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a 

katasztrófavédelmi szerve a 2013.évi CXXXIV.törvény 1.§ (2) bekezdése szerinti értesítést követően 

haladéktalanul megkeresi az NKHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt (a továbbiakban: Koordináló szerv), amely a megkeresését követő 8 napon belül javaslatot tesz a 

kijelölendő közérdekű szolgáltató személyére. 

Az NHKV Zrt. részéről a közszolgáltatókkal szemben, a Kormányhivatal részéről az 

Önkormányzatokkal szemben kifejezett elvárás a kijelölések megszüntetése és a hulladékról 

szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti közszolgáltatási szerződés 

megkötése. 

A fenti jogszabály módosítás alapján előtérbe helyezkedik a közszolgáltatási szerződéssel való 

szolgáltatás nyújtása, mellyel megszűnne az önkormányzat azon jogsértése is, miszerint a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatot nem saját hatáskörükben kerül biztosításra.  

A Ht. 33.§ (2) bekezdése a közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatban az alábbiak szerint 

rendelkezik: a települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakba: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.  

Az esetünkben alkalmazható Kbt. szerinti kivételi kör az alábbi: 

Kbt. 9.§ (1) szerint e törvényt nem kell alkalmazni j) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja 

közfeladatok teljesítésére illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös körérdekű célok 

megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők 

együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20 %-a 

származik a nyílt piacról. 

Figyelemmel arra, hogy mind az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., mind az 

önkormányzat a Kbt. 5.§ (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősülnek, a közszolgáltatás 

végzésének jogi szabályozása miatt nyílt piacról árbevétel nem származik, továbbá, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
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19.pontja alapján a hulladékgazdálkodás közfeladatnak minősül közbeszerzés nélkül is meg lehet kötni 

a közszolgáltatási szerződést. 

 
Javaslom, hogy a fentiek alapján Zagyvarékas Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás 

mellőzésével 2017. február 01.napjától a Ht. 34.§ (7) bekezdése szerint kössön közszolgáltatási 

szerződést az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az OHKT-ban (Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) előírt szolgáltatás nyújtására. 

 
Az előterjesztés mellékletét képezi a közszolgáltatási szerződés tervezet. 

 
Főbb pontjai: 

- a szerződés 2017.február 1-jétől 5 évig terjedő időtartamra kerülne megkötésre 

- a szolgáltató a lomtalanítást évente két alkalommal (május és november hónapban) biztosítaná 

- a házhoz menő szelektív gyűjtés a jelenlegi formában maradna (négyhetente, a sárga fedelű 

edényzetbe gyűjtve) 

- a zöldhulladék gyűjtését évente 10 alkalommal látná el,az OHKT-ben foglalt előírások alapján 

(január hóban 2 alkalommal, márc-nov.-ig havi 1 alkalommal), melynek biztosítására 800 db 

zöld fedelű, fekete testű kukát nettó 60.809 Ft/hó (bruttó 77.227 Ft) bérleti díjért tudná a 

szolgáltató biztosítani. A megkötendő bérleti szerződés 5 évre szólna (77.227 Ft*60 

hó=4.633.620 Ft) 

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016.évben 8000 db biológiailag lebomló 

zöld színű zsákot vásárolt 80 Ft-os egységáron. (8000 darab*80 Ft=812.800 Ft). 2016.03.31-ei soros 

ülésén a képviselő-testület arról döntött, hogy a 8 hónapos gyűjtési idő alatt (04.01-11.30-ig ) 

ingatlanonként havi 1 zsákot ingyenesen biztosít a lakosok részére. 

 

Mindezek alapján kérem az előterjesztés és a közszolgáltatási szerződés-tervezet megvitatását. 

Zagyvarékas, 2017. január 16. 

Jánosi József s.k. 

polgármester 
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Szerződés-tervezet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Zagyvarékas Község Önkormányzata (székhely: ……………………., törzsszám: ……….., 

adószám: ……………., képviseli: ………………….. polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban 

Önkormányzat)  

 

másrészről az NHSZ Szolnok Közszolgáltató nonprofit Kft.  

székhely: 5000 Szolnok, József A. út 85. 

képviseli: Papp László és Lits László ügyvezető igazgatók 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), 

 

együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

PREAMBULUM 

 

1.  Szerződő Felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) 33. § (2) 

bekezdésében hivatkozott kivétel és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 

– mivel jelen szerződés kívül esik a Kbt. alkalmazási körén -, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésben 

meghatározott ajánlatkérő szervezetek jelen szerződést a hulladékgazdálkodás, mint az 

Önkormányzat - Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott - ellátandó 

közfeladatának ellátása céljából hozzák létre.  

 

2.  Jelen szerződés célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben (Mötv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltaknak 

megfelelően, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatás megszervezése és fenntartása, az önkormányzat hulladékgazdálkodási 

feladatainak ellátása. 

 

3.  Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályok által biztosított joga alapján a Szolgáltatót bízza 

meg a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint. 

 

4. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartós, rendszeres, és a 

környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges valamennyi 

személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik. 

 

4. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásához szükséges 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel és minősítési engedéllyel, valamint megfelelőségi 

véleménnyel rendelkezik. Az engedély és megfelelőségi vélemény fenntartásáról a Szolgáltató 

köteles jelen szerződés hatálya alatt gondoskodni. 

 

5. A Szolgáltató vállalja a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály 

szerinti követelmények biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét. 

 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató feladata különösen - tekintettel a Ht. 42. § (1) 

bekezdésére - az alábbiak:  

1.1. a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az 

ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék 

összegyűjtése, és elszállítása. Az edényzet biztosítása az ingatlanhasználó kötelezettsége.  
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1.2. a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja évente két alkalommal (május és november hónapban) a kommunális 

hulladék gyűjtési napján. 

1.3. az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 

elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről az Önkormányzat megrendelése alapján 

külön díjazás ellenében eseti megrendelések alapján. 

1.4. házhoz menő szelektív gyűjtőjáratot szervez. A sárga fedelű edények ürítése egész évben 

négyhetente történik, melynek során a csomagolási hulladékok kerülnek begyűjtésre. Az 

edények biztosítása a Szolgáltató feladata.  

1.5. A zöldhulladék gyűjtése az OKHT 2.4.1. pontjában részletezettek szerinti házhozmenő 

gyűjtőjárattal kerül sor. A zöldhulladék gyűjtéshez szükséges biológiailag lebomló zsákok 

beszerzése és az ingatlanhasználók részére történő átadása az Önkormányzat kötelezettsége.  

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a Ht. szerinti 

ingatlanhasználók az ingatlan területén keletkező települési hulladék elhelyezéséről a jelen 

szerződésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele útján kötelesek 

gondoskodni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a szolgáltatás 

ellátásának rendjét és módját az Önkormányzat vonatkozó rendeletében szabályozza. 

 

 

II. SZERZŐDÉS TARTALMA 

 

1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei: 

 

1.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 

1.1.1. a I. 1. pontban foglalt feladatokat - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - a 

jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen 

elvégzi; 

1.1.2. hulladék összegyűjtését és szállítását úgy köteles végezni, hogy a közterületeken, a 

hulladéktároló- és felrakó helyeken hulladék el ne szóródjon, a Szolgáltató az általa 

elszórt hulladék összetakarításáról gondoskodik; 
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1.1.3. a hulladék gyűjtését modern, nagy teljesítményű, környezetbarát zárt rendszerű 

célgépek (hulladékgyűjtő járművek) üzembe állításával végzi,  

1.1.4. a gyűjtőedényeket a kiürítésük után a közterületre visszahelyezi úgy, hogy az ne 

akadályozza a jármű, illetve a gyalogosforgalmat; 

1.1.5. amennyiben a hulladék összegyűjtésére az esedékes napon műszaki hiba miatt nem 

kerül sor, úgy a Szolgáltató köteles azt az akadály elhárítását követően haladéktalanul, 

lehetőség szerint a következő napon az ingatlanhasználók tájékoztatása mellett 

elvégezni. A tájékoztatás a Szolgáltató feladata. 

1.1.6. amennyiben a gyűjtés napja ünnepnap, a Szolgáltató köteles az elszállítást az 

ünnepnapon elvégezni.  

1.1.7. biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket;  

1.1.8. biztosítja közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 

járműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket valamint a szükséges létszámú és 

képzettségű szakember alkalmazását; 

1.1.9. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok ártalmatlanítására az alábbi kijelölt 

helyeket és létesítményeket veszi igénybe: 

1.1.9.1. települési szilárd és zöldhulladék ártalmatlanítóhely: Kétpói Regionális 

Hulladékkezelő Központ (46-os közlekedési út 13+400 km szelvény); 

1.1.9.2. szelektív hulladék: Szolnok Városi Válogatómű (5000 Szolnok, Újszászi út) 

1.1.10. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti és 

meghatározott nyilvántartási rendszert működtet;  

1.1.11. a fogyasztók számára a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 

ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer működtet; 

1.1.12. megállapítja a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét  

1.1.13. Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

2. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 

 

2.1. Az Önkormányzat kötelezettségei: 
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2.1.1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk szolgáltatása; 

2.1.2. a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékgazdálkodási tevékenységeknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

történő összehangolásának elősegítése; 

2.1.3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a településen végzett más 

közszolgáltatással való összehangolásának elősegítése; 

2.1.4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése; 

2.1.5. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. Az Önkormányzat 

jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szolgáltató részére a kizárólagos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogot az Önkormányzat tulajdonában lévő 

hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 

 

2.2. Az önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

2.2.1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az 

Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltakkal összhangban; 

2.2.2.  a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

2.2.3. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 

és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

2.2.4. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 

szabályozott módját és feltételeit; 

2.2.5. az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó részéről történő 

szüneteltetésének eseteit; 
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2.2.6. az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 

vonatkozó részletes szabályokat; 

 

2.3. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.  

 

2.4. Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott gyakorisággal teljesítésigazolás kiadásával 

köteles igazolni, hogy a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel. 

 

3. A Szolgáltató az ingatlanhasználókról az Önkormányzat által készített címlista alapján köteles a 

jelen szerződésben foglalt feladatokat ellátni. A hatályos adatokat tartalmazó címlistát az 

Önkormányzat a szerződés aláírásakor átadja a Szolgáltató részére, illetve az abban szereplő 

adatokat köteles negyedéves rendszerességgel frissíteni. 

 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a helyi közszolgáltatás igénybevételét és a szolgáltatás rendjét 

szabályozó önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására mindenkor a jelen 

szerződéssel összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését követően kerül sor, különös tekintettel 

a közszolgáltatás során kötelezően igénybeveendő Hulladéklerakó tekintetében. 

 

5. A Szerződő Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályok és azok változásai, hatósági 

rendelkezések az üzletmenet személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb követelményeit 

érintően a Szolgáltatóra vagy az Önkormányzatra bármilyen többletterhet rónak, a Szerződő 

Felek egyeztetnek és az üzemeltetés további feltételeiről külön kiegészítő megállapodást kötnek. 

 

III. KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI, MÓDSZEREI 

 

1. A közszolgáltatási díjról az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) 

negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel az ingatlanhasználó felé. A 

koordináló szerv a közszolgáltatási díjra vonatkozó számlákat a Szolgáltató 69/2016 (III.31.) 

Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján állítja ki.  
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2. A Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat és kezeli a 

közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket, valamint az ingatlanhasználók által 

határidőben ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik, továbbá a 

Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a jogszabályokban 

előírt feltételek szerint szolgáltatási díjat fizet. 

 

 

 

IV. 

 ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS 

 

1. Az Önkormányzat megszűnése, vagy a hulladék elhelyezésére vonatkozó illetékessége 

elvesztése (pl. területi vagy funkcionális reform esetén) esetére kötelezettséget vállal arra, hogy 

gondoskodik a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségének átruházásáról 

jogutódjára, vagy arra, aki az illetékességi körében utódjává válik. Amennyiben egy ilyen 

átruházás nem lenne lehetséges, kötelezi magát a Szolgáltató kárának megtérítésére. A 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek a 

jogutóddal szemben is maradéktalanul eleget tesz. 

 

V.  

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

 

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést határozott időre 2017. február 1. 

napjától számított 5 évig terjedő időtartamra kötik. Jelen szerződés az aláírás napján hatályba 

lép. 

 

2. A jelen szerződés megszűnik  

a) a meghatározott időtartam lejártával,  

b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,  

d) felmondással.  
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2.1.  A Szolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést 

felmondhatja, ha  

a)  az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan 

megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba 

lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit 

úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 

jelentős mértékben sérti.  

 

2.2.  Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha  

a)  a Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 

védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait 

súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen 

megállapította, 

b)  a Szolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 

megsértette.  

 

2.3. A szerződést az Önkormányzat legfeljebb 1 hónapos felmondási idővel felmondja, ha a 

Szolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel. 

 

2.4. A jelen szerződés 2.1. és 2.2 pontokban meghatározott felmondás esetén a felmondási idő 

legfeljebb 6 hónap.  

 

2.5. Szolgáltató jelen szerződést legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel a Ptk. 6:213. § (1) 

bekezdés alapján indoklás nélkül írásban a másik félhez címzett nyilatkozattal felmondhatja. 
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2.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, 

továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel és minősítő okirattal, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de 

legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 

2.7. A felmondási idő alatt a Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul 

ellátja. A szerződés felmondása esetén az Önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról. 

 

2.8. Az Önkormányzat a szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik. 

 

2.9. A szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő 

ügyek iratait és nyilvántartásait a Szolgáltató az Önkormányzatnak a szerződés megszűnése 

napján átadja. 

 

4.  Jelen szerződés kizárólag a szerződő Felek által cégszerűen aláírt okirattal írásban lehetséges, a 

szerződés szóban vagy ráutaló magatartással történő módosítása kizárt.  

 

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 

megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban 

hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott 

tértivevényes levélben, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és 

aláírt okiratban.  

 

2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 
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2.1.  Az Önkormányzat nevében: 

Neve:   ……………… polgármester, 

Postacíme:   .................................................. 

Telefon, fax:  .................................................. 

 

2.2.  A Szolgáltató nevében: 

Neve:   Papp László és Lits László ügyvezetők 

Postacíme:   5000 Szolnok, József A. út 85.  

Telefon, fax:  56/511-450, 56/343-198 

E-mail:   titkarsag.szolnok@nhsz.hu 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen 

nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi 

lehetővé. 

 

4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket 

a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és 

jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 

szervezetnél.  

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes Polgári 

Törvénykönyv, a Ht. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták. 
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Szolnok, ………………………….. 

 

 

 ………………………………………….. ……………………………………… 

 Önkormányzat Szolgáltató 

 

 



 

 

A Felhívás 7. számú szakmai melléklete 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
_________________________________________________________1 Vidékfejlesztési 
Program keretében  
a _____________________________________________________________  2 felhívásra 
(a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet, személy 
neve:  

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

 

Szervezet, személy 
neve:  

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  

                                                   
1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 



 

 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

 

Szervezet, személy 
neve:  

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

 

Szervezet, személy 
neve:  

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

 

Szervezet, személy 
neve:  

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult  



 

 

képviselője: 
Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 
_______________________________________________  (a továbbiakban Vezető-t) 
választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazást adnak a Vezető részére, amely 
meghatalmazás a Támogató irányában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény 28/B. §-ában előírtak maradéktalan teljesítése esetén hatályosul  , A 
Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..3 
 
 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

                                                   
3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



 

 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 

 
konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 
 



           TERVEZET 
 
..…/2017. (I.19.) képviselő-testületi határozat 
 
 
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, 
karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projekt beadására 
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Európai 
Unió 2014-2020 programozási időszakában, a Vidékfejlesztési Program (VP) 
keretében kiírt, VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, 
állapot javításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése 
tárgyú pályázati felhívásra pályázat benyújtását. 

 
2. A pályázat konzorcium keretében kerül megvalósításra, a képviselő-testület elfogadja, 

hogy a konzorcium vezetője Újszász Város Önkormányzata (5052 Újszász, 
Szabadság tér 1. képviseli: Molnár Péter polgármester) legyen. 
 

3. A Képviselő-testület egyúttal elfogadja a mellékelt ”Konzorciumi együttműködési 
megállapodás- Támogatási kérelem benyújtásra” című dokumentumot, melyben az 
együttműködő felek Újszász Város Önkormányzata mellett Szászberek Község 
Önkormányzata és Zagyvarékas Község Önkormányzata. 
 

4. A fejlesztés megnevezése: Gépbeszerzés 
A beszerzésre kerülő gép tárolási helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

      5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
 
5. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés tartaléka 

terhére biztosítja. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
ügyekben eljárjon, a konzorciumi megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról: 
 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
4.)Szászberek Község Önkormányzata 
5.)Újszász Város Önkormányzata 
6.)Dobozi Róbert- 5052 Újszász, Fecske út 9. pályázatíró 
7.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
8.)Irattár 
értesülnek. 
 
 

 



 

Csatolandó dokumentumok 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

pályázathoz 
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
 

 Ügyfél azonosító adatok (név, cégforma, cím, MVH reg.szám, aláíró neve) 
 Meghatalmazás/ ÜK felhasználónév és jelszó konzorcium minden tagjától az elektronikus 

felület használatához. 
 Megbízási szerződésünk 
 Önkormányzat  vagy  önkormányzati  társulás  esetén  az  érintett  önkormányzat  

képviselő-testületének vagy  társulási  tanácsnak a  fejlesztés megvalósításáról szóló 
határozatának hiteles kivonatát, amely  tartalmazza a  fejlesztés megnevezését és a  
fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát (gép beruházás esetén a tárolás helyét) 

 A  tervezett  fejlesztés  megvalósulási  helyének  feltüntetésével  kiegészített,  a  fejlesztés 
elhelyezkedését  bemutató,  az  illetékes  földhivatal  által  kiállított  30  napnál  nem  
régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;  

 A  2.  célterület  esetében,  amennyiben  a  projekt  erőgép  (traktor)  beszerzésére  
irányul  a támogatást igénylő tulajdonában levő vontatást igénylő munkagép 
tulajdonjogát bizonyító dokumentumot (Amennyiben rendelkeznek, annyiban adja meg azok 
típusát, életkorát, számát, illetve a fenntartó települési önkormányzat, önkormányzati társulás 
nevét),  kivéve  ha  a  támogatási  kérelem  vontatást  igénylő  munkagép beszerzésére is 
kiterjed;  

 A  2.  célterület  esetében  a  támogatást  igénylő  által  alkalmazott,  az erőgépet és/vagy 
a munkagépet kezelő személyzet gépkezelői  jogosítványát,  továbbá a munkaköri  
leírásának  a  tervezetét,  vagy  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  támogatást  igénylő 
legkésőbb  az  első  kifizetési  kérelem  benyújtásáig  alkalmazni  fog  erőgépet  kezelő 
személyzetet; megbízási  szerződéses jogviszony  létesítésekor  az  d)  és  az  e)  pontok  
szerinti  dokumentumokat  kell mellékelni azzal a kitétellel, hogy a megbízási szerződés 
tervezetét szükséges csatolni a munkaköri leírás tervezete helyett;   

 A  290/2014.  (XI.26.)  Korm.  rendelet  3.§  alapján  a  megyei  közgyűlések  által  kijelölt 
kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);  

 A projekt illeszkedik az érintett település rendezési és/vagy fejlesztési tervének 
valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai 
dokumentumhoz? Ha igen, ne feledje csatolni az erről szóló jegyzői nyilatkozatot 

 Nyilatkozat önerő rendelkezésre állásáról- projekt fő számainak lezárása után készíthető 
 Konzorcium  esetén  csatolandó  a  felhívás  mellékletét  képező  „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  Támogatási  kérelem  benyújtására”  
c.dokumentum kitöltött példánya a 7. számú melléklet szerint.Önkormányzati  társulás  
vagy  konzorcium – amelynek  tagja  önkormányzati  társulás  is  – által  benyújtott  
támogatási  kérelem  esetén  csatolni  kell  az  önkormányzati  társulásra vonatkozó 
társulási megállapodást.  

 Kettős könyvvitelt alkalmaz? 



 Alkalmazottak átlaglétszáma 2015; 2016 évben 
 Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján 
 Kérjük, adja meg az utóbbi 5 évben felújításra került bel- és külterületi utak hosszát! (km) 

Kérjük, csatolja a rekonstrukció megvalósítását alátámasztó, a jegyző által kiállított 
igazolást 

 Milyen igények, szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az 
útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek 
beszerzését? 

 Kérjük, mutassa be, hogy a beszerzésre kerülő erőgépe(ke)t és vontatást igénylő 
munkagépe(ke)t mire fogja használni! 

 Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében 
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan tervezi üzemeltetni 

 A  2.  célterület  esetében,  illetve  az  1.  célterület  vonatkozásában  az  ÉNGY-ben  nem 
szereplő  tételekre:  kiadási  tételekre  vonatkozóan  három  darab  funkcionálisan  azonos 
árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;  
Önkormányzati  tulajdonú  vagy  önkormányzati  vagyonkezelésben  lévő  utak  
karbantartását,  rendszeres felújítását biztosító alábbi eszközök beszerzése lehetséges:  
a) vontatott és függesztett munkagépek,   
b) erőgépek,  
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,  
d) ágaprító gépek beszerzése. 
Az árajánlaton fel kell tüntetni, hogy az adott eszköz a pályázati felhívás 3.1.1. szerint 
melyik csoportba tartozik. 
Amennyiben  a  kötelezően  benyújtandó  három  árajánlat  nem  szerezhető  be,  úgy  a  
forgalmazó nyilatkozatának  ki  kell  terjedni  arra,  hogy  az  igényelt  építési  tétel,  
eszköz,  gép  egyedi  gyártású  és  funkcionálisan  azonos  műszaki  paraméterekkel  
rendelkező  berendezés  más  forgalmazótól  nem szerezhető be;   

 
 
TÖBBLETPONTOKÉRT: 
 Foglalkoztatási  hatás:  a  fejlesztés eredményeképpen  a  támogatási  kérelem 

benyújtását  megelőző  naptári  év  átlagos statisztikai  állományi  létszámához 
viszonyítva,  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési kérelem  benyújtásának  időpontjáig 
megvalósuló  legalább  1  fő  foglalkoztatás bővítés- 10 pont 

 
 
 
A  felhívás  feltételeinek megfelelő projekteket a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft 
(konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
rendelkezésre álló forrás erejéig.  
2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése max. 10.000.000 Ft támogatás 
 




