CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17.
10/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 26-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester,
Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő,

Tanácskozási
joggal jelen van:

Meghívottak:

Pap-Szabó Katalin jegyző,

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
1. napirendhez, Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető
valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Kovácsné Bőtsch Anita

Ülés időtartama:

13:00-14:10

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap
13 órára összehívott ülésen. Köszöntötte az jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Bodó
Ferencné előre jelezte távolmaradását. A jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Kovácsné
Bőtsch Anitát bízta meg.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt.
Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívón szereplő
sorrendben javasolja megtárgyalni, valamint utolsó napirendként javasolja megtárgyalni a „ Távközlési szolgáltatások önkormányzati területeken” napirendet. Felkérte a
képviselőket, hogy a kiegészítéssel határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
2. A 2019. évi közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat módosítás beterjeszése
3. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási
szünete
4. A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának határozatainak elfogadása
5. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatási kérelme
6. Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
7. Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatási kérelme
8. Távközlési szolgáltatások önkormányzati területeken
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné a következőkben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számolt be. Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2019.
(I. 29.); 11/2019. (I. 29.); 12/2019. (I.29.); 29/2019. (II.12.); 30/2019.
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(II.12.) Csárdaszállás Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirend
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester felkérte dr. Pacsika Györgyöt, hogy számoljon be a
hivatal előző évi munkájáról.
dr. Pacsika György elmondta, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy minden évben igény merül fel arra, hogy a
Képviselő-testület előtt beszámoljanak a Járási Hivatal előző évi tevékenységéről.
A kormányablak Gyomaendrődön és Dévaványán is már egy beállt heti ügyfélszámmal rugalmasan működik.
Az ügyeik számában nagy változás nem történt a 2017-es évhez képest. Összesen 50
ezer döntésük volt, amiből 17 fellebbezés történt. Az elektronikus ügyintézés bevezetése megnehezítette a munkájukat.
Beszámolt arról, hogy a kis településekre eljutottak a Kormánybusszal. Nagy előre
lépés, hogy kormányhivatali ügyeket helyben el tudják intézni az ügyfelek. Nem egyszeri alkalom volt, amennyiben igény van rá, jelezzék feléjük.
A Gyámügyi osztályon a gondnokoltakkal van a legtöbb baj. Nagyon sok az adminisztráció.
Fogyasztóvédelem területén a kötelező ellenőrzések megtörténtek. Egy jogsértés történt, többnyire a vállalkozók betartják a törvényeket.
Élelmiszer és állategészségügy terén elmondta, hogy továbbra is három járás területét
látják el, ami komoly munkát ró az állatorvosaikra. A járásban sem járvány sem ételmérgezés nem fordult elő.
A foglalkoztatási osztályon évek óta komoly és magas százalékon teljesítenek.
Nő a foglalkoztatás, 30% al továbbra is nőni fog a munka igény. Ezzel viszont nagy
valószínűséggel csökkenni fog a közfoglalkoztatás. A munkanélküliek száma nagyon
kevés. Többnyire a koruk az iskolázatlanságuk miatt nem tudnak elhelyezkedni.
Elmondta, hogy minden évben eljutnak az általános és középiskolába ahol próbálják a
tudatos fogyasztóvá nevelésnek az arcpoétikáját követni.
Színes programoknak, rendezvényeknek adtak helyet a dísztermükben. A végzős diákokat minden évben elhívják a hivatalba, ezáltal megismerkednek a hivatal munkájával. A 2018 év erős évnek számított, de úgy gondolja sikerült minden feladatot megoldani, ami felmerült az év során. Bármi kérdésük van szívesen állnak a rendelkezésükre.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását.
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Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés nem érkezett, ezért felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirend
A 2019. évi közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat módosítás
beterjeszése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban az Országgyűlés 2018. év végén jelentős módosításokat fogadott el. Módosult többek között a közbeszerzési törvény, az EKR alkalmazással kapcsolatos szabályok. Mindezek indokolttá teszik a közbeszerzési szabályzat módosítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés nem érkezett, ezért
felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak határozati javaslatról.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
27. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet)
alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.
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CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (………………) Kt. határozata
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA
A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
valamint az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19) Korm.rendelet
alapján
Hatályos: 2019. április 1.
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
27. § (1) bekezdése valamint az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.
I.
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Csárdaszállás Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján
ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési
rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.
II.
A szabályzat célja
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A Kbt. 27 § (1) bek. alapján a jelen szabályzatban határozza meg a
közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. A szabályzat tartalmazza a közbeszerzési eljárások
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket és a testületeket.
III.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései alapján kell végrehajtani.
2.) A közbeszerzések tervezése, nyilvánossága a közbeszerzési eljárásban
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről a költségvetési év elején legkésőbb minden év március 31-ig a Városüzemeltetési Osztály éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el. A
Közös Hivatal közbeszerzési éves összesített közbeszerzési tervét a
Jegyző fogadja el.
A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a Városüzemeltetési Osztály ellátja mind a Csárdaszállás Községi Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait– Gyomaendrőd, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
a.) a közbeszerzés tárgyát,
b.) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c.) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d.) a tervezett eljárás fajtáját,
e.) az eljárás megindításának tervezett időpontját,
f.) a szerződés teljesítésének várható időpontját.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az EKR-ben. A közbeszerzési tervnek a tárgy
évet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lenni.
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A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő köteles megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKRben a hozzáférést biztosítani.
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe) valamint az EKR-ben közzétenni:
- az inhouse szerződéseket, illetve inhouse szerződéskötést és szerződésmódosításokat haladéktalanul
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, valamint
szerződésmódosításokat haladéktalanul
- a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat
a) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra,
hirdetményre
b) a szerződő felek megnevezését
c) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e
d) a szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontját
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél által történt teljesítését
követő 30 napon belül.
A Kbt. 43 § (1)-(2) bek.-ben meghatározott és közzétett adatok, közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala, üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben
a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44 § vonatkozik.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket és szerződésmódosításokat, valamint az inhouse szerződéseket legalább a teljesítéstől számított 5 évig kell elérhetővé tenni. A szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetén a szerződés megkötésétől számítva
évenként aktualizálni kell.
3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések:
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd
Közös Önkormányzati Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának
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szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.
4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése:
A közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 40 § (1) bek. szerint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló rendelet (EKR) szerint kell
előkészíteni és lebonyolítani. Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben regisztrációját kezdeményezni, illetve az adatokban bekövetkezett változások esetén a módosítást bejelenteni. Az EKR rendszer használatához az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjét kell regisztrálni. A regisztrációt a Közbeszerzési Hatóság hagyja jóvá.
Az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét
az ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy a Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető köteles a www.ekr.gov.hu –n magát és az önkormányzatot regisztrálni, és szükség esetén a regisztrált személyekben bekövetkező változáskor a regisztrációt elvégezni. Regisztrációra kötelezett személy a polgármester, a jegyző és a Pénzügyi osztály vezetője
is. Az ajánlatkérő dönt, hogy a jogosultságok hozzáféréséhez ezen kívül ki kerüljön regisztrálásra. A műszaki osztályvezető felelős az egyes
eljárások esetében az EKR-be feltöltendő anyagokért, amennyiben azt
nem a közbeszerzési szaktanácsadó végzi, vagy a szaktanácsadónak
nincs az EKR-hez hozzáférése. Amennyiben szakértő megbízására kerül sor, az EKR-ben végzendő eljárási cselekményeket a szakértő köteles teljesíteni.
A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárás a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes EKR igénybevételével
kell lebonyolítani. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ
közlése írásban, elektronikus úton az EKR-ben történik.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni az
eljárás előkészítése során a becsült érték meghatározása céljából
végzett vizsgálat és annak eredménye meghatározásakor és dokumentálásakor, valamint a becsült érték meghatározása érdekében a
független szakértőkkel, hatóságokkal, piaci résztvevőkkel történő előzetes piaci konzultációk során, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása során. Ugyanakkor az ajánlatkérő köteles minden szükséges
intézkedést megtenni a verseny tisztasága, a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségére és egyenlő bánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.
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Az EKR használatáért az ajánlatkérő jogszabályban meghatározott
mértékű díjat fizet, amely igazgatási szolgáltatási díjnak minősül.
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és
a becsült értékére tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és
gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
Az ajánlatkérő a becsült érték meghatározása céljából köteles külön
vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. Az ajánlatkérő a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket alkalmazhatja.
Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által
végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek
elemzése.
g) tervezői költségbecslés
Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése körében a becsült érték meghatározása céljából végzett vizsgálatot a független szakértőkkel, hatóságokkal, piaci részt vevőkkel folytatott előzetes konzultációról készült iratot, valamint ajánlatok bírálata értékelése során keletkezett
dokumentumok (bb., jkv.) egyszerű elektronikus másolatát köteles
feltölteni az EKR-be.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható
meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az
esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében
nem vehet részt olyan személy vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt.
25. §-a alapján összeférhetetlen.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában
a közbeszerzési szakértelem biztosítására felelős akkreditált közbe119. oldal

szerzési szaktanácsadót (FAKSZ, továbbiakban: szaktanácsadó), illetve
szakértő szervezetet bízhat meg.
Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni:
a)
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásban
b)
építési beruházás esetén a 700.000.000,-Ft-ot elérő közbeszerzési eljárásban
c)
részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló
közbeszerzési eljárásban
d)
keretmegállapodás alapján történő a) illetve b) pontban meghatározott értékű beszerzések megvalósításába
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő. Az eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel, elektronikusan hagyja jóvá-papíralapon lefolytatott eljárások esetében aláírásával köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével – a közbeszerzési
dokumentumokat
b) - elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetén az elektronikus rendszer által generált bontási jegyzőkönyv kivételével – a
bontási jegyzőkönyvet, a bíráló bizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegzést, összegzéseket
5.) A Bíráló Bizottság létrehozása és feladata:
A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján létrehozza a
legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot.
Az ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő elbírálására és értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az
eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró
döntést hozza meg. A testületi döntéshozatal esetén a Bíráló Bizott-

120. oldal

ságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet
részt.
Feladata:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy
jellemzőinek részletes megfogalmazása
- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek
részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési
módszertanának leírása
- részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró
döntést meghozó képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai
részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a
válasz megfogalmazásában
6.) A Bíráló Bizottság előkészíti az eljárást megindító (meghirdető)
hirdetményt és felhívást, melyet az Testület fogad el. A közbeszerzési
eljárást megindító felhívást a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira
irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi felhívás lehet.
A Testület dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással
kerüljön lefolytatásra, különösen, hogy:
- az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve
- az uniós értékhatár alatti, de a nemzeti értékhatárt elérő eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban
- a gazdasági szereplők személyéről a Testület az eljárást megindító
hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt. Az ajánlatkérő köteles
biztosítani a versenyt és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább 5 gazdasági szereplőnek egyidejűleg közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem
köteles alkalmassági követelményt előírni, azonban csak a teljesítésre
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képes szakmailag megbízható és az EKR-ben regisztrált gazdasági
szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízásáról
7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
A részvételi, ajánlati felhívás, tervpályázati kiírás legkorábban a részvételi, ajánlatkérési dokumentáció végleges (rendelkezésre bocsátható állapotú) változata elkészültekor jelentethető meg, a közzétételi
rendeletben meghatározott hirdetmény mintával az EKR rendeletben
meghatározott eltérésekkel és követelménynek megfelelő formában.
Az ajánlattételi határidőt munkanapokon, reggel 8,00 és 16,00 óra
közötti időszakra eső időpontban kell meghatározni. A kérelmet és
mellékleteit az EKR-ben kell létrehozni és az EKR-en keresztül kell a
Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni az ajánlatkérő elektronikus levélcímének megadásával.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi
felhívás megküldésének feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó
feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek
azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8.) A közbeszerzési eljárást megindító, vagy meghirdető felhívás
megküldéséről, hirdetmény közzétételéről, amennyiben az ajánlatkérő köteles a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót bevonni, a szaktanácsadó végzi az eljárás lefolytatásával kapcsolatos közbeszerzési tevékenységeket.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása - az EKR rendeletnek megfelelően - amennyiben nem külső szakértő, illetve szaktanácsadó végzi, a városüzemeltetési osztályvezető feladata. Ahol a Kbt. jegyzőkönyv megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell megküldeni.
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Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi határidőig új ajánlat benyújtásával módosítja az ajánlatát, az csak akkor lesz érvényes, ha a
korábban benyújtott ajánlatát visszavonja.
A közbeszerzési dokumentáció elektronikus elérhetőségének kötelezettsége az EKR-ben történik, így meg kell adni a dokumentációban,
hogy az milyen elérhetőségen érhető el.
Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus korlátlan teljes körű hozzáférhetővé tétele nem lehetséges, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles jelezni, hogy a közbeszerzési dokumentumokat milyen adott esetben elektronikus úttól eltérő
módon fogja a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani.
Ahol a Kbt. vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
Az ajánlat benyújtásának címeként az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internet címét kell érteni.
Az ajánlatok felbontásának helyét a közbeszerzési dokumentumokban csak akkor kell feltüntetni, ha az ajánlattétel nem elektronikusan
történik.
A Kbt. 113. §-ának alkalmazása esetén az összefoglaló tájékoztatót az
EKR-ben kell közzétenni. A Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni
nem kell. A közzétételt megelőzően kell rögzíteni, hogy mely gazdasági szereplőknek kívánja saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást megküldeni az ajánlatkérő.
A Kbt. 115. §-ának alkalmazása esetén az ajánlatkérőnek az EKR-ben
kell közzétenni az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárás megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. Az ajánlatkérő
köteles az EKR-ben az eljárás megindításával egyidejűleg nyilvánosan
közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint
az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.
Az EKR használatával kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek:
a.) az EKR rendszert az a személy használhatja, akit a Közbeszerzési
szabályzat megnevez
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b.)
a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások esetében
ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben
c.)
amennyiben az ajánlatkérő ajánlattételre olyan gazdasági szereplőt kíván felhívni, aki az EKR-ben nem regisztrált – ezt a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell ellenőrizni -, jogosult az EKR-en kívül
előzetesen felhívni a regisztráció megtételére
d.) az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozáskor bejelentett adataiban történő változást az EKR-ben történő adatmódosítás útján köteles teljesíteni
e.) az ajánlatkérő az „In hause” szerződéseket a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket és a szerződések teljesítését az
EKR-ben és a KBA nyilvános elektronikus szerződéstárában köteles
közzétenni
f.)
az ajánlatkérő az EKR-ben űrlapon köteles rögzíteni azt a tényt,
ha a szerződés teljesítésére vonatkozó nyertes ár egységár, az értékelési szempontokat
g.) a jogorvoslati eljárás tényét és a jogorvoslati eljárás eredményét
az EKR-ben kell rögzíteni
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni
azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot
az ajánlatkérő szervezet, illetve gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet és módosítást, az előzetes vitarendezést, az összegezést, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
napján a közbeszerzési dokumentációt köteles az EKR-ben közzétenni.
9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
bontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatokat az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlattevők
adatait és főbb számszerűsíthető adatokat, valamint ha az ajánlatkérő
az EKR-ben rögzítette, a rendelkezésre álló összeget az EKR a bontás
időpontjában elérhetővé teszi. Az ajánlatkérő az EKR-ben generált
jegyzőkönyvben feltüntetheti a fedezet összegét.
A nem elektronikusan lefolytatott eljárások esetében az ajánlatkérő az
ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánla124. oldal

tok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel biztosítása esetén a részenkénti becsült összeget.
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét is.
Tárgyalásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság elnöke vezeti az ajánlati
felhívásban meghatározott módon és szabályokkal a tárgyalást.
Amennyiben az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő nem jelzi, hogy nem tart tárgyalást, kötelező végleges ajánlat benyújtása. A
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben kötelező a
végleges ajánlat írásbeli benyújtása.
Az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése
napján köteles az EKR-ben közzétenni és a Kbt. 103 § (1) bekezdés
szerint a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot – a beszerzési becsült értékéről szóló tájékoztatást és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről szóló
tájékoztatás kivételével, ezeket az ajánlatok bontását követően kell
közzétenni - valamint a közbeszerzési dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet. A Közbeszerzési Hatóság a döntést az EKR-ben teszi közzé.
10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése, bírálata
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Bíráló Bizottság köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvényes-e
vagy érvénytelen és van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból
ki kell zárni. (Kbt. 74 §)
A Bíráló Bizottság az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a
jogszabályban meghatározott kritériumok előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség
szerint hiánypótlást, felvilágosítás kérést bocsájt ki.
Ha a Bíráló Bizottság az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának eredményét az ajánlatkérő
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ellenőrzi. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben a Bíráló Bizottság ilyen bírálati cselekményeket végez,
akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az megfelel-e
a Kbt-ben meghatározott feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a
hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem
az előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során.
A Bíráló Bizottság a határidő számítást a Kbt. 48 §-ban meghatározottak szerint számítja, amely alapján a napokban, hónapokban vagy
években megállapított határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem
számít bele. A hónapokban vagy években megállapított idő azon a
napon jár le, amely számánál fogva a kezdő napot követő napnak
megfelel. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó
napja, ha ez a nap nem munkanapra esik, ez a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
11.) A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak valamely
önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást
kérni az ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha
szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban
előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy
az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles
a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot tájékoztatni.

A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok
szerint értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelését.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére, valamint a Kbt. 73 § alapján
az eljárás eredményességére/eredménytelenségére (Kbt. 75 §), to126. oldal

vábbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 77 – 78 §-ában meghatározottak figyelembevételével, illetve ha az
ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja
a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt egyéb igazolások benyújtására amenynyiben az ajánlattevő ezeket az ajánlatában nem nyújtotta be.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolást nem vagy határidőn túl nyújtotta be vagy az hiányos, illetve nem egyértelmű tartalmú és az esetleges hiánypótlást illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelő, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet korábbi eljárások során az ajánlatkérő részére az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A
Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben
rögzíteni kell a Bíráló Bizottság döntését.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó képviselő-testület, illetve a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati hivatal beszerzései esetén a jegyző elé. A testületi határozathozatal esetén névszerinti szavazást kell tartani.
12.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti
írásbeli összegezést a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül az EKR-en keresztül
küldi meg az eljárásban részt vett gazdasági szereplőknek.
Az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított 20. napig a Kbt. 79 § (4) bekezdése és 4/a. bekezdése alapján jogosult módosítani. Szükség esetén az érvénytelenségről szóló
tájékoztatást visszavonni, a már megkötött szerződéstől elállni, illetve
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ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli,
hogy az jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Amennyiben az ajánlatkérő a támogatást nyújtó szerv ellenőrzése alapján észleli, hogy az eredmény jogszabálysértő volt, egy alkalommal, legfeljebb 3 munkanapos határidővel, jogosult az ajánlattevőket hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás benyújtására felhívni,
ha ezekkel a jogszabálysértés orvosolható.
Az eredmény közzétételéről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a 44/2015. (XI.
2.) MvM rendelet alapján kötelező az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő
viseli.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a
szerződéskötés, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló döntést követő 10 munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzétételével zárul le.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzététele, amennyiben
nem külső szakértő, illetve szaktanácsadó végzi, a városüzemeltetési
osztályvezető feladatát képezi. Az EKR használatáért az eljárást megindító felhívás megküldéséig rendszerhasználati díjat kell fizetni az
EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlájára átutalással. A
közleményben fel kell tüntetni az EKR azonosítóját.
13.) Iratbetekintés
Az ajánlattevők az elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatába az üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintést az
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében nem
elektronikus hozzáférhetővé tétel, hanem a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.
14.) Előzetes vitarendezés
Az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben kell megküldeni az
ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt 3 munkanapon belül az EKR-ben tájékoztatja,
továbbá a kérelemről és az arra adott válaszról az általa ismert valamennyi ajánlattevőjét tájékoztatja.
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Az ajánlatkérő 3 munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal
az ajánlattevőket 3 munkanapos határidővel felhívni, ha erre már nem
lenne lehetőség, de az eljárásában történt törvénysértés a felhívott eljárási cselekmények útján orvosolható. Az ajánlatkérő a kérelem benyújtásáról az eljárási cselekményekre történő felhívás megküldésével
egyidejűleg a kérelemre adott válaszról pedig, annak megérkezésétől
számított 7 munkanapon belül kell tájékoztatni a kérelmezőt és az
ajánlattevőket.
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben
azt követően jogorvoslati eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés
nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve az Ákrben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Polgármester készíti el és a Testület hagyja
jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A Testület dönt arról is, amenynyiben jogorvoslat indul és az ajánlatkérő elmarasztalja, hogy a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati
eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogtanácsos vagy ügyvédi képviselet kötelező.

V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre
vonatkozó szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető
meg a kötelezettségvállalás rendje szerint, a kötelezettségvállalásról,
ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a Kbt. 43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése
alapján kerülhet sor.
3.) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés
módosításától számított 15 napon belül köteles a szerződés módosí-
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tásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre.
4.) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elállásához,
kártérítés vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett.
5.) A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni.
A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembevételével kell
lefolytatni.
VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet,
amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés
alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy
vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben
fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti összeférhetetlenség.
A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges kár130. oldal

okozásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A döntéshozatalban
résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott
kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
2.)Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban
eljáró, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
(FAKSZ) a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően
terheli. Tevékenységi körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.
A FAKSZ-ot a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel. Nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem közbeszerzési
szakértelem körébe eső, különösen az eljárás tárgya szerinti, műszakiszakmai, piac ismereti, pénzügyi és jogi szakértelem körébe eső közbeszerzési tevékenységének teljesítésének szakszerűségéért és megfelelőségéért.
A FAKSZ tevékenysége keretében ismerteti azokat a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, amelyeket a nem
közbeszerzési szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körébe be kell tartaniuk.
VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket, az EKRben szereplő adatokat stb. elektronikus úton rögzített formában is
meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot az ajánlatkérő az iratkezelési szabályzat előírásai szerint
köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat vállalkozási
vagy megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel
szerződést köt.
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A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatosan
keletkezett összes iratot az eljárás lezárulásától a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított 5
évig meg kell őrizni. Az EKR-ben szereplő adatokat ugyanezen időtartam alatt kell megőrizni.
3.) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes
ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKRben a hozzáférést biztosítani.
4.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. §
(3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés
módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő foglalkoztatási jogviszonyban álló szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
VIII.
Záró rendelkezések
1.) Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete…….. ………………. hagyta jóvá és 2019. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának ……… Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata. + a hivatal közbeszerzési szabályzata
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket
a megkezdésükkor hatályos szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért az ajánlatkérő felel.
Csárdaszállás, 2019………….
………………………….
Petneházi Bálintné
polgármester

………………………..
Papp-Szabó Katalin
jegyző
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Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közbeszerzési terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési terve

KözbeszerzésKözbeszerzésre
Eljárás megin- Szerződés
Közbeszerzés tervezett
irányadó eljá- Tervezett dításának ter- teljesítésének
tárgya
mennyisége rási rend
eljárás vezett időpont- várható időfajtája
ja
pontja
2600 m
1. Külterületi út- útépítés út- Nemzeti eljá- Kbt. 115. 2019. január
2019. július
felújítás, meg- javítás
rásrend
§ Nyílt
erősítés Csárdaeljárás
szálláson a Kisezüsti úton

Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester a továbbiakban a közbeszerzési terv elfogadását kérte a képviselőktől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési terve

KözbeszerzésKözbeszerzésre
Eljárás megin- Szerződés
Közbeszerzés tárgya tervezett irányadó eljá- Tervezett dításának ter- teljesítésének
mennyisége
rási rend
eljárás faj- vezett időpont- várható időtája
ja
pontja
2600 m
1. Külterületi útfelújí- útépítés út- Nemzeti eljá- Kbt. 115. § 2019. január
2019. július
tás, megerősítés
javítás
rásrend
Nyílt eljáCsárdaszálláson a
rás
Kisezüsti úton

Határidő: azonnal
3. Napirend
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, hogy 2019. július 22- augusztus 2. és 2019.
december 23., 30., 31. időszakban javasolja elrendelni a közigazgatási szünetet. Illetve három olyan szombat van, ami munkanap lenne, azonban a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal ezeken a napokon zárva tart.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
szóló rendeletének megalkotásával a következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről
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(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi munkarendjében
nyári időszakban:
téli időszakban:
jáig

2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig
2019. december 23. napjától december 31. nap-

igazgatási szünetet rendel el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat ügyfélfogadása folyamatos. A téli időszakban az
ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és
2020. január 1. napján hatályát veszti. "
Határidő: azonnal
4. Napirend
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának határozatainak elfogadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. február 27-én tartotta ülését, amelyen három határozatot hozott. Kérik, a képviselő-testülettől annak
elfogadását.
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Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatok elfogadását.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a Körös – völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját.
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester a következőkben felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a második határozati javaslatról, amely a Társulási Tanács pénzmaradványáról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. évi pénzmaradványról szóló
2/2019.(II.27.) HRT. határozatát, amelynek értelmében a 3.016,-Ft öszszeget átadja a Kondoros Város Önkormányzatának működési célú
támogatásként.
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester a következőkben felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a harmadik határozati javaslatról, amely a Társulási Tanács Megszüntető
Okiratának elfogadásáról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösvölgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által elfogadott 3/2019.(II.27.) HRT. határozatát,
amelyben elfogadja a Társulás Megszüntető Okiratát.
Határidő: azonnal
5. Napirend
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a költségvetésükben elkülönítésre
került 800 ezer forint a civil szervezetek támogatásának céljából. A Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, amelyben
kérik, hogy az eredményes működésükhöz járuljon hozzá a képviselő-testület 21 ezer
forint támogatási összeggel. Az elmúlt években is támogatták az egyesületet és minden évben határidőre be is nyújtották a számlát a támogatás összegéről.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (6000 Kecskemét, Kölcsey út 21,
adószám: 18355525-1-03. Képviseli: Csörszné Zelenák Katalin) részére
21.000.- Ft azaz huszonegyezer forint összegű támogatást nyújt Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott összeg terhére.
Határidő: 2019. 03. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
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6. Napirend
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Mezőberényi Polgárőr Egyesület
támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Javasolja, hogy az egyesületet
támogassák 150 ezer forint összeggel, amit a működésükhöz szükséges kiadások fedezetére kívánnak felhasználni.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan 100 ezer forint összegben javasolja a Polgárőr Egyesületet támogatni.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a bizottság javaslatáról, miszerint 100 ezer forint összeggel kívánja a képviselő-testület támogatni a Polgárőr Egyesületet.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 5650 Mezőberény, Békési út 3. (adószám:
18375815-1-04 képviseli: Csipke Sándor elnök) részére 100.000.-Ft
azaz – egyszázötven ezer forint összegű támogatást nyújt a Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e.) pontjában
meghatározott összeg terhére.
Határidő: 2019. 03. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
7. Napirend
Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Szabadidősport Klub kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy az egyesület működésével kapcsolatos kiadások
fedezetére 400.000 Ft összegű támogatást nyújtson úgy, hogy 200 ezer forinttal az
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Asztalitenisz szakosztályt és 200 ezer forinttal az Erőemelők szakosztályát kívánja támogatni.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csárdaszállási Szabadidősport Klub Csárdaszállás, Petőfi utca 17. (adószám:
18378887-1-04 képviseli: Kovács István elnök) részére 400.000 Ft azaz
négyszázezer forint összegű támogatást nyújt a Csárdaszállás Községi
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e.) pontjában meghatározott
összeg terhére.
Határidő: 2019. 03. 31.
Felelős: Petneházi Bálintné
8. Napirend
Távközlési szolgáltatások önkormányzati területeken
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződése alapján mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén a Telenor Magyarország Zrt. A szolgáltató mint Bérlő jelenleg is egy tornyos
távközlési állomást üzemeltet BE-0068 azonosító számon a Bérbeadó önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, „szántó” megnevezésű Csárdaszállás 192 hrsz-ú belterületi földingatlan meghatározott részén. Az erre vonatkozó megállapodás Felek,
illetve jogelődeik között 2003. november 3. napjától jött létre és 2015. december 31.
napjáig szólt. Az Állomás jelenleg is üzemel, azonban érvényes szerződés nincs.
A szolgáltató új bérleti szerződés kíván kötni az állomás üzemeltetéséhez szükséges
ingatlanrészre. A bérleti díj 389.771,- Ft/év.
A szerződésben néhány változtatást kért, ami javításra került.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
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Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § és 95. § rendelkezési
alapján az alábbi megállapodásokat köti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás biztosítása érdekében a Telenor Magyarország Zrt. szolgáltatóval.
I.
Bérleti Szerződés
amely létrejött egyfelől a
Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági
bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409) mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő (képviseletében: Székely Dániel Menedzselt Szolgáltatások
igazgató valamint Hemrichné Hollósi Andrea)
másfelől a
Csárdaszállás Község Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad (cím: 5621
Csárdaszállás, Petőfi utca 17.; adószám: 15725572-2-04) mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó (képviseletében: Petneházi Bálintné
polgármester)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon a következő
feltételek mellett:
Tartalomjegyzék
Általános rendelkezések
1. Előzmények
2. A szerződés tárgya
3. Bizalmas információk, korlátozások
4. Bérlő kötelezettségei
5. Bérbeadó kötelezettségei
6. Bérleti díjjal kapcsolatos megállapodások
7. Tulajdonjog és átruházás
8. Bejutás a Bérleménybe
9. Az Állomás energiaellátása
10. Zavaró hatások tilalma
11. A Szerződés időtartama
12. A Szerződés vagy jogviszony megszűnése
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3
3
3
4
4
4
5
7
8
9
9
10
10

13. Az Állomás lebontása
14. Bejelentések, értesítések, felszólítások
15. Kártérítés
16. Irányadó jog
17. Vegyes rendelkezések

11
12
13
14
14.

1. Előzmények
Bérlő a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződése alapján mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén.
A Koncessziós Szerződésben foglalt mennyiségi és minőségi paraméterek teljesítése érdekében Bérlő folyamatosan fejleszti hálózatát és
az ország területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatához
szükséges távközlési állomásokat (továbbiakban: Állomás) létesít.
Bérlő jelenleg is egy tornyos távközlési állomást üzemeltet BE-0068
azonosító számon a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, „szántó” megnevezésű Csárdaszállás 192 hrsz-ú belterületi földingatlan
meghatározott részén. Az erre vonatkozó megállapodás Felek, illetve
jogelődeik között 2003. november 3. napjától jött létre és 2015. december 31. napjáig szólt. Az Állomás jelenleg is üzemel.
Felek jelen új bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy egymással továbbra
is együtt kívánnak működni az Állomás üzemeltetéséhez szükséges
ingatlanrész
bérbeadása,
illetve
bérlete
tekintetében.
2. A szerződés tárgya
Bérbeadó jelen Szerződésben foglalt feltételekkel 2016. január 1-től
meghatározott időtartamra bérbe adja, Bérlő pedig ezen időtartamra
bérbe veszi a Csárdaszállás 192 hrsz-ú, „szántó” megnevezésű földingatlan meghatározott részét (továbbiakban: Bérlemény) Állomás telepítése és üzemeltetése céljából.
Bérlő jogosult a Bérlemény meghatározott részén az Állomás üzemszerű működése és fejlesztése érdekében egy 40,0 m magas antennatornyot telepíteni és üzemeltetni a hozzá tartozó híradástechnikai berendezésekkel, antennákkal, kábelekkel egyetemben. Ezen kívül Bérlő
jogosult az Állomás megközelítéséhez esetlegesen szükséges szervizút megépítéséhez és használatához. A megépített és jelenleg is üzemelő Állomás Bérlemény területén történő elhelyezkedését a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nem képezi a Szerződés tárgyát a Bérleményben telepített híradástechnikai berendezések típusa és darabszáma, az antennatartó tornyon telepített berendezések és antennák típusa, darabszáma, az antenna- egyéb kábelek típusa, darabszáma, azokat Bérlő a bérelt terü-
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leten

belül

műszaki

igénye

szerint

szabadon

módosíthatja.

3. Bizalmas információk, korlátozások

Felek kötelesek a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve a Szerződés
érvényessége alatt tudomásukra jutott, nyilvánosságra még nem hozott, a Felek gazdasági tevékenységével kapcsolatos bármilyen információt üzleti titokként bizalmasan kezelni. Az adott fél a fentiekben
említett információkat harmadik félnek csak az információ jogosult
előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra, kivéve a törvényi előírások szerinti hatósági adatszolgáltatásokat. Felek megbízottaik részére a feladataik ellátásához szükséges
mértékben jogosultak a Szerződésben szereplő információkat átadni,
titoktartásra kötelezés mellett.
Bérbeadó jelen Szerződés aláírásával előzetesen, visszavonhatatlanul
hozzájárul, hogy Bérlő, az Állomásra betelepülni szándékozó más
harmadik személynek a Bérbeadó a Szerződés 14.1. pontjában rögzített adatait kiadja.
4. Bérlő kötelezettségei
4.1. Bérlő távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára
használja a Bérleményt.
4.2. Bérlő köteles a saját költségén elvégezni mindazokat a munkákat,
amelyek az Állomásnak az ismertetett célra történő megépítéséhez és
üzemeltetéséhez szükségesek.
4.3. Bérlő kötelessége, hogy az általa használt Bérleményben az oda
felszerelt berendezéseket, eszközöket karbantartsa és előírásszerűen
állapotukat ellenőrizze.
4.4. Bérlő feladata, hogy a Bérleménybe belépő minden alkalmazottja,
megbízottja a Bérlemény, illetve a Bérbeadó üzemeltetési rendjét,
előírásait, valamennyi tűz-, munka-, balesetvédelmi és más egyéb kötelező előírásait betartsa, illetve betartassa.
4.5. Bérlő Bérleményben végzett tevékenységéhez, annak műszaki feltételeinek megteremtéséhez esetleg szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata.
4.6. Felek megállapodnak, hogy Bérlő tevékenységével kapcsolatos
valamennyi költség Bérlőt terheli. A bérleti díj nem foglalja magába a
Bérlemény területén telepített Állomás működésével, illetve működtetésével kapcsolatos költségeket.
4.7. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, miszerint Bérlő kötelessége a Bérleményben található, valamint az általa használt eszközök, berendezési tárgyak vagyonbiztosítása.
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5. Bérbeadó kötelezettségei
5.1. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény tekintetében tulajdon- és
rendelkezési joga semmiben sem korlátozott, így különösen arra
harmadik személynek nincs elő bérleti-, használati joga, vagy ezekre
irányuló követelése.
5.2. Bérbeadó köteles előzetesen Bérlő rendelkezésére bocsátani a
Bérleményt magába foglaló ingatlan üzemeltetési rendjét (házirend),
esetleges speciális előírásait, valamennyi tűz-, munka, balesetvédelmi
és más egyéb kötelező előírásait. Bérbeadó köteles Bérlővel megfelelően együttműködni annak érdekében, hogy Bérlő alkalmazottai,
megbízottai ezen előírásokat megismerhessék.
5.3. Bérbeadó köteles a Bérleményt magába foglaló ingatlant, ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt – a Szerződés céljára tekintettel –
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani. Felek rögzítik, hogy nem minősül az ingatlan, ingatlanrész rendeltetésszerű
használatra alkalmasnak többek között akkor, ha az Állomás működését az ingatlant bármely jogcímen használó személy bármely módon
zavarja.
6.

Bérleti díjjal kapcsolatos megállapodások

6.1. Bérleti díj adatok
Bérleti
díj
(2016. január
01. – 2017.
december 31.
időszakra):
Bérleti
díj
(2018. január
01. – 2018.
december 31.
időszakra):
Bérleti
díj
(2019. január
01. – 2019.
december 31.
időszakra):
Bérleti díj kifizetés a szerződéskötés
évében (2019.

357.649,- Ft/év, azaz háromszázötvenhétezerhatszáznegyvenkilenc
forint/év, mely összeg az ÁFÁ-t
nem tartalmazza
369.451,- Ft/év, azaz háromszázhatvankilencezernégyszázötvenegy forint/év,
mely összeg az ÁFÁ-t nem
tartalmazza
389.771,- Ft/év, azaz háromszáznyolcvankilencezerhétszázhetvenegy
forint/év,
mely összeg az ÁFÁ-t nem
tartalmazza
389.771,- Ft, azaz háromszáznyolcvankilencezerhétszázhetvenegy forint, mely
összeg az ÁFÁ-t nem tartal-
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január 01. –
2019. december 31.
időszakra):
Bérleti díj érvényessége:
Díjfizetés esedékessége:
Teljesítés időpontja:

Bérbeadó
bankszámla
száma:

mazza

2019. december 31.
Minden tárgyév december 1.
napja
A mindenkor érvényes ÁFA
törvény rendelkezése szerint;
a szerződéskötés időpontjában az időszakos elszámolású
szolgáltatásnyújtást az ÁFA
törvény 58. §-a szabályozza.
53200053-11048699

6.2. A bérleti díjat Bérlő banki átutalással teljesíti Bérbeadó által megküldött számla alapján, a jelen Szerződés 6.1. pontjában meghatározott bankszámlaszámára. Bérbeadó köteles Bérlőt írásban értesíteni,
amennyiben bankszámlaszáma megváltozik. Bérbeadó köteles úgy
megküldeni a számláját, hogy az a díjfizetés esedékessége (fizetési
határidő!) előtt legalább 15 banki nappal Bérlő számára rendelkezésre
álljon.
6.3. A 6.1. szerinti bérleti díjról szóló számláját Bérbeadó jogosult a
Szerződés megkötését követően megküldeni Bérlőnek. Bérbeadó köteles feltüntetni számláján a Szerződés állomásazonosító számát (BE0068/II), ellenkező esetben Bérlő jogosult a számlát, mint beazonításra alkalmatlant Bérbeadónak visszaküldeni. Felek rögzítik, hogy ezen
pontban írt bérbeadói kötelezettség Bérbeadót minden egyes kiállított számla vonatkozásában terheli. Számlaküldési cím: Telenor Magyarország Zrt. Pénzügyi osztály, 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
6.4. Bérbeadó a mindenkori tárgyévi bérleti díjat jogosult a tárgyévet
megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó KSH
által hivatalosan közzétett ipari termelői árindex változás mértékéig
módosítani, első alkalommal 2020. január 01. hatállyal. A díjmódosítás
érvényesítéséhez nem szükséges mindkét fél részéről aláírt szerződésmódosítás, elegendő a Bérbeadó által megküldött díjközlő levél.
Abban az esetben, ha Bérlő a díjközlés kézhezvételétől számított 15
napon belül nem küld Bérbeadónak írásban kifogást, úgy a díjközlés
elfogadottnak tekinthető és számlázható.
6.5. Bérbeadó jogosult Bérlő késedelmes bérleti díj fizetése esetén
késedelmi kamat felszámítására. Bérbeadó késedelmesen (6.1. szerint
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meghatározott esedékességet követően) megküldött számlája alapján
Bérlő csak a kézhezvételtől számított 16. banki naptól köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a
mindenkori jegybanki alapkamattal és a késedelembe esés napjától
esedékes.
6.6. Bérlő által fizetett bérleti díj magában foglalja Bérbeadó által jelen Szerződés alapján nyújtott összes szolgáltatás ellenértékét. Bérbeadó jelen Szerződésben meghatározott bérleti díjon felül egyéb díjat, illetve költséget nem jogosult a Bérlő felé érvényesíteni.
6.7. Felek megállapítják, hogy a 2016. január 1-től 2018. december
31-ig érvényes bérleti díj Bérbeadó részéről már kiszámlázásra és Bérlő részéről kifizetésre került.
7.

Tulajdonjog és átruházás

7.1. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tárgyát
képező ingatlan elidegenítése, használatba adása esetén, az erre vonatkozó szerződésben kiköti, hogy Bérlő a bérleti jogviszonyt, annak
lejártáig változatlan feltételekkel folytathatja (teljes jogutódlás).
7.2. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra is, hogy a Szerződés tárgyát
képező ingatlan elidegenítése, használatba adása esetén, az erre vonatkozó szerződésben tájékoztatja a másik szerződő felet az esetleges bérleti díj előre fizetés tényéről, annak mértékéről, illetve a Szerződés egyéb jelentős körülményeiről. Bérbeadó vállalja, hogy az erről
szóló tájékoztatás megtörténtét írásban igazolja Bérlő felé a bérbeadói jogosultság változását okozó szerződés megkötését követő 8
napon belül. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérbeadó ezen
kötelezettségét megszegi és ezzel Bérlőnek kárt, illetve többlet költséget okoz (ide értve a bérleti díj, vagy ennek egy részének új bérbeadó
részére történő ismételt megfizetést is), úgy köteles ezen mulasztásával
kapcsolatban Bérlőnél felmerült minden kárt, illetve többlet költséget
megtéríteni.
7.3. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó személyében bármely okból történő változás (pl. ingatlan tulajdonjogának változása miatt) esetén jelen Szerződés annak lejártáig változatlan feltételekkel fennmarad.
7.4. Bérlő jogosult a Szerződést a Ptk. Hatodik Könyv, XXXI. Fejezetében szabályozott szerződésátruházás keretében harmadik fél számára
átruházni. Bérbeadó jelen Szerződés aláírásával a Bérlő
szerződésátruházásához előzetesen, visszavonhatatlanul hozzájárul.
8. Bejutás a Bérleménybe
8.1. Bérbeadó Bérlőnek és megbízottainak, illetve vállalkozóinak Bérlő
üzemeltetési tevékenységéhez (karbantartás, hibaelhárítás, fejlesztés)
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évi 365 (366) napon keresztül napi 24 órás bejutást biztosít a Bérleménybe.
8.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy az üzemeltetés során a hét bármely napján jogosultak Bérlő által megbízott személyek és vállalkozók a Bérleményben lévő Állomással kapcsolatos feladatok elvégzésére, kötelesek azonban figyelemmel lenni a házirendben foglaltakra.
Bérlő a tevékenységével kapcsolatban az ingatlan területére belépő
személyek magatartásáért úgy felel, mintha saját alkalmazottja volna.
8.3. Bérbeadó az ingatlan, illetve a Bérleményt magába foglaló ingatlanrész rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásával
köteles a Bérlemény biztonságos megközelíthetőségét Bérlő számára
biztosítani.
9.

Az Állomás energiaellátása

9.1. Bérbeadó hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy Bérlő az Állomás villamos energiaellátása céljából a helyi hálózati szolgáltatóval és
energiakereskedővel jogosult szerződést kötni és főmérést, illetve külön csatlakozásokat és mérőket kiépíttetni. A szolgáltatás ellenértékét
Bérlő számla ellenében a hálózati szolgáltatónak és energiakereskedőnek közvetlenül fizeti meg.
9.2. Abban az esetben, ha Bérlő műszaki vagy gazdasági okokból nem
épít ki a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert és Bérlő
alfogyasztója lesz Bérbeadónak, úgy Felek az almérés feltételeiről külön megállapodásban, mért energiatovábbadási szerződésben állapodnak meg egymással.
9.3. Bérbeadó szavatolja, hogy Bérlő jogosult az Állomás számára kiépített és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására
az
ingatlanon
telepített
Állomás
fennállásáig.
10. Zavaró hatások tilalma
10.1. Bérbeadó Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ingatlant további harmadik félnek távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely a Állomás rendeltetésszerű működését befolyásolhatja, nem adhatja bérbe vagy
más módon nem bocsáthatja rendelkezésére. Bérlő köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik fél tevékenysége az Állomás működését bizonyítottan nem zavarja.
10.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a már üzembe helyezett Állomás működését semmilyen későbbi átalakítással nem zavarhatja.
Egyben Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó érdekkörében
felmerülő bármely olyan mértékű átalakítás, felújítás vagy karbantartás esetén, mely az Állomás működésére is kihatással van, a munkálatok megkezdése előtt legalább 90 nappal egyeztetést kezdeményez146. oldal

nek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon.
Amennyiben a Bérbeadó érdekkörében felmerülő átalakítási, felújítási
vagy karbantartási munkálatok, vagy az ingatlant, ingatlanrészt ért
külső behatás következtében az Állomás működése részlegesen vagy
teljesen leáll, úgy Bérbeadót a leállás idejét magába foglaló naptári
hónap(ok)ra bérleti díj nem illeti meg.
10.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérleményt magában foglaló ingatlanon lévő növényzet zavarja az Állomás működését, úgy figyelemmel a 10.2. pontban írt bérbeadói kötelezettségre, Bérbeadó
Bérlő felhívására soron kívül köteles intézkedni a zavarás megszüntetése, így például a növényzet visszavágása iránt. Amennyiben ezen
kötelezettségét a Bérbeadó elmulasztja, úgy Bérlő jogosult a növényzet zavaró hatását megszüntetni azzal, hogy a Bérlő csak a lehető
legkisebb mértékű kárt okozhatja a növényzetben. Felek rögzítik,
hogy az így okozott kár megtérítésére Bérlő nem kötelezhető.
10.4. Felek rögzítik, hogy rendkívüli hatályú felmondás illeti meg
Bérbeadót, abban az esetben, amennyiben az ingatlan televízió, rádió,
számítógép, illetve egyéb távközlési rendszereinek működésében a
zavarást a Felek által közösen kijelölt független szakértő megállapítása szerint bizonyítottan az Állomás üzemelése okozza és a zavarást
Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem sikerült Bérlőnek a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül megszüntetni.
11. A Szerződés időtartama
Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, 2025. december 31-ig
kötik meg. A Szerződést felek közös megegyezéssel meghosszabbíthatják, kivéve akkor, ha Bérlő a mindenkori lejáratot megelőzően legalább 90 nappal írásbeli nyilatkozatot küld Bérbeadó számára arról,
hogy a bérleti jogviszonyt nem kívánja tovább folytatni, feltéve, ha
Bérlő a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. Amennyiben Bérlő a Szerződésből
eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen és/vagy késedelmesen
teljesítette, úgy a Szerződés nem hosszabbodhat meg.
12. A Szerződés vagy jogviszony megszűnés
12.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés - tekintettel a céljára
és időtartamára - egyik fél, illetve jogutódjaik által sem szüntethető
meg rendes felmondással. Megszűnik a Szerződés a Felek közös
megegyezésével, vagy rendkívüli hatályú felmondással, a törvényben
és a Szerződésben szabályozott esetekben.
12.2. Felek külön rendelkezése nélkül megszűnik a Szerződés
amennyiben a bérlet tárgyát képező ingatlan, ingatlanrész vagy az Állomás bármely okból elpusztul, vagy lebontásra kerül, illetve az ingatlanban vagy a környezetben, illetve a távközlési rendszerben vagy a
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kapcsolódó hálózati elemekben történt olyan változások miatt, amelyek az Állomás rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik.
12.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő érdekkörén kívül bekövetkező okból, a távközlési rendszer üzemeltetésére
vonatkozó Állami Koncesszió vagy a rendszer frekvencia kiosztásának
visszavonása, esetlegesen szükséges hatósági engedély hiányában,
műszaki vagy egyéb okok miatt, továbbá Bérlő érdekkörében felmerülő gazdasági, műszaki, hálózatfejlesztési vagy stratégiai okok miatt
az Állomás üzemeltetése a Bérleményben megszűnik, úgy a Szerződés megszűnik a Felek külön rendelkezése nélkül.
12.4. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a 11. pontban írt határozott időtartam elteltét követően Bérlő rendeltetésszerűen tovább használja a Bérleményt, és a használat ellen Bérbeadó a
határozott idő elteltét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül
nem tiltakozott, úgy a Szerződés határozatlan idejűvé alakul 365 nap
felmondási idővel. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik,
hogy határozott időtartamnak tekintik a Szerződés 5 évre történő
meghosszabbodását is.
12.5. A Felek közötti jogviszony bármely okból történő megszűnését
követő 30 napon belül Felek kötelesek a bérleti díj időarányos részével egymás között elszámolni. A jogviszony határozott idő előtti megszűnéskor Bérlő jogosult az ingatlanon Bérbeadó kérésére végzett értéknövelő
beruházásainak
ellenértékére.
13. Az állomás lebontása
13.1. Az Állomás minden Bérlő által felszerelt és odaszállított alkatrésze és tartozéka Bérlő és megbízottja tulajdona és a jelen szerződés
lejártát vagy megszűnését követően is az marad. Bérlő a szerződés lejártát vagy bármilyen okból történő megszűnését követő 90 napon
belül köteles az Állomást annak minden tartozékával együtt a saját
költségén, az ingatlan károsítása, illetve Bérbeadó tevékenységének
zavarása nélkül eltávolítani. Erre a 90 napra Bérbeadót anyagi ellenszolgáltatás nem illeti meg. Abban az esetben, ha Bérlő a Szerződés
megszűnését követő 91. napon sem adja vissza a volt bérleményt
Bérbeadónak, úgy Bérbeadó a késedelmes napok vonatkozásában
használati díj felszámítására jogosult, melynek mértéke a Szerződésben rögzített bérleti díj kétszerese.
13.2. Amennyiben Felek írásban másként nem állapodnak meg jelen
Szerződés megszűnését követően 90 napon belül Bérlő köteles a Bérleményben az eredeti állapot visszaállítására. Ha az Állomás telepítése
előtt Felek nem készítettek az ingatlan állagát rögzítő állapot felvételi
jegyzőkönyvet, úgy megállapodás hiányában a helyreállítás mértékének és minőségének a Bérleményt magába foglaló ingatlanrész mindenkori átlagos állagához kell igazodnia.
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14. Bejelentések, értesítések, felszólítások
14.1. Bérbeadó vagy Bérlő által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha
azt a fogadó fél írásban konkrétan visszaigazolta, vagy személyesen,
illetve megbízottja által átvette, illetve postai úton ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként a fogadó félnek kikézbesítették, ide értve a
sikeres adási nyugtával elküldött telefax üzenetet és az olvasási viszszaigazolással rendelkező e-mail üzenetet is:
Ha Bérbeadó:
szerződéses ügyekben
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Név:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Cím:
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.
Telefonszám:
0666426066
Mobil szám:
06204224173
Fax szám:
E-mail:
polgarmester@csardaszallas.hu

üzemeltetési ügyekben
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Név:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Cím:
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17
Telefonszám:
0666426066
Mobil szám:
06204224173
Fax szám:
E-mail:
polgarmester@csardaszallas.hu

Ha Bérlő:
szerződéses ügyekben
Telenor Common Operation Zrt.
Név:
Kivitelezési Igazgatóság,
Akvizíciós és Szabályozási Osztály
Cím:
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Telefonszám:
+36 (1) 464-6000 és a Telenor Ingatlan
vonal kérése
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Mobil szám:
Fax szám:
E-mail:

+36 (20) 402-2200
+36 (1) 464-6423
ingatlan@telenor.hu

üzemeltetési ügyekben (24 órás szolgálat)
Telenor Common Operation Zrt.
Név:
Hálózatfelügyeleti Központ
Cím:
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Telefonszám:
+36 (1) 464-6000 és az 5177-es mellék
kérése
Mobil szám:
+36 (20) 930-2177
Fax szám:
+36 (1) 464-6425
E-mail:
noc@telenor.hu
14.2. Felek megállapodnak, hogy a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozat akkor is közöltnek minősül, ha a küldemény átvételére a címzett fél érdekkörében felmerülő ok miatt nem került sor (pl.: átvételt
megtagadta, nem kereste). Az átvétel napja tekintetében a Pp. 137.§
(2) bekezdése az irányadó.
14.3. Bérbeadó köteles értesítési címének változását, a változást követő 3 munkanapon belül, írásban bejelenteni Bérlőnek. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérbeadó ezen kötelezettségét elmulasztja, és a küldemény átvételére ezen ok miatt nem kerül sor, úgy a
Felek a küldeményt a küldemény kézbesítésének megkísérlésének
napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik.
14.4. Bérbeadó a tudomására jutást követően késedelem nélkül értesíteni köteles Bérlő folyamatosan működő hálózatfelügyeleti szolgálatát az Állomás építéséből, változtatásából, karbantartásából vagy
üzemeltetéséből keletkezően a másik tulajdonában, alkalmazottainak
vagy megbízottainak, bármely harmadik fél vagy a saját tulajdonában
okozott kárról.
15. Kártérítés
15.1. Bérlő helytáll az Állomás építése, üzemeltetése és fejlesztése
során Bérbeadó tulajdonában felmerülő, Bérlő alkalmazottai és/vagy
megbízottai által okozott kárért.
15.2. Bérbeadó helytállni köteles Bérlőnek az ingatlan területén a
Bérlő berendezéseiben, azok tartozékaiban az általa okozott bármely
kárért, a Polgári Törvénykönyv általános kárfelelősségi szabályai szerint.

150. oldal

15.3. A Bérlemény részleges vagy teljes megsemmisülése, a Szerződés célja szerinti használhatóságának korlátozása, vagy kizárása esetén, amennyiben az nem Bérbeadó felróható magatartásának az
eredménye, Bérlőt kártérítés nem illeti meg.
15.4. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Bérbeadó a jelen
Szerződéssel összefüggő szerződésszegésével a Bérlőnek okozott kár
megtérítéséért teljes mértékben, korlátozás nélkül felel, a Felek a
szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség alóli mentesülésre
vonatozó jogszabályi rendelkezéseket e vonatkozásban nem alkalmazzák.
15.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 12.2. vagy 12.3.
pontokban foglalt okok miatt történő megszűnése esetén egymással
szemben kártérítési igénnyel nem élnek.
16. Irányadó jog
16.1. A Szerződés nyelve a magyar, az irányadó jog kizárólag a magyar jog. Felek kifejezetten kizárják bármely külföldi bíróság joghatóságát a Szerződés értelmezése, vagy az abból fakadó bármilyen jogvita eldöntése során.
16.2. Felek között a Szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntésére Felek értékhatártól függően alávetik magukat a Budaörsi
Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
17. Vegyes rendelkezések
17.1.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben a bérelt terület
nagyságának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő
munkálatok elvégzésére kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. Abban az esetben, ha a bérelt terület nagysága
nem változik (pl. meglévő területen történő bővítés, berendezés és antennacserék), úgy ezen munkákat Bérlő Bérbeadó hozzájárulása nélkül
elvégezheti.
17.2. A Bérleményt magába foglaló ingatlanrésszel kapcsolatosan
végzendő munkák esetében bármilyen felmerülő költség azt a felet
terheli, akinek érdekében a munkavégzés történik.
17.3. Bérlő kizárólag Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult a
Bérleményt albérletbe továbbadni másik távközlési szolgáltató számára. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára betelepülő társszolgáltató nem vesz
igénybe a Bérlő által béreltnél nagyobb területet, úgy Bérbeadó a betelepülés időtartamára Bérlő felé bérleti díj felár felszámítására nem
jogosult. Abban az esetben, ha a betelepülő számára többlet hely
igénybevétele szükséges, úgy a bérleti díj felár mértéke a tárgyévi
bérleti díj alapján a bérelt régi terület és új terület arányában kerül
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meghatározásra és arra az időszakra jár, amíg a betelepült szolgáltató
a Bérleményben üzemelteti a berendezéseit. Bérbeadó a mindenkori
bérleti díj számláján külön soron köteles szerepeltetni az alapdíjat és
a bérleti díj felárat. Amennyiben a Bérlemény közterületről nem megközelíthető, úgy az útszolgalom, kábelszolgalom ellenértékéről a betelepülő harmadik fél és az érintett ingatlanok tulajdonosai külön állapodnak meg.
17.4. Bérlő kizárólag Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult más
távközlési szolgáltató által nyújtandó adatátviteli szolgáltatás igénybevétele érdekében az Állomáshoz saját költségén optikai kábelt vezettetni és a szolgáltatást díjfizetés ellenében igénybe venni. Amenynyiben ez a munka a Bérleményhez vezetendő kábel kiépítésén kívül
egyéb módon nem érinti az ingatlant és az optikai végberendezés a
Bérleményen belül kerül elhelyezésre, úgy Bérbeadó a feléje érkező
ilyen irányú megkeresés esetén a hozzájárulását ellenszolgáltatás kérése nélkül haladéktalanul megadja. Az optikai kábel kiépítéséhez
szükséges tervezési, engedélyeztetési (beleértve a Bérleményt magába
foglaló ingatlan tulajdonosi hozzájárulásának a beszerzését is) és kivitelezési munkák elvégzése és azok költsége a kábel tulajdonosát terhelik.
17.5. Bérbeadó kijelenti, hogy megfelel, illetve betartja, többek között
a korrupció ellenes, versenyjogi, pénzmosás elleni, egészségügyi, biztonsági, munkaügyi, környezettel kapcsolatos, emberi jogokra vonatkozó helyi és a releváns nemzetközi előírásokat, jogszabályokat. Felek
megállapodnak, hogy jelen bérleti jogviszony alatt, illetve a jelen bérleti jogviszonnyal összefüggésben nem kínálnak fel, illetve nem fogadnak el a másik Féltől semmilyen ajándékot, illetve ajándéknak minősülő más juttatást (pl.: meghívás).
17.6. Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.
17.7. Bérlő vállalja, hogy a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, továbbá az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott
hasznosítási célnak megfelelően használja, valamint a hasznosításban
- a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható
szervezetek vesznek részt.
17.8. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó kártalanítás nélkül és
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Bérlő, vagy a bérleti
jogviszonyban részt vevő a Bérlővel közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik fél a Szerződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
17.9. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés egy vagy több pontja
érvénytelen kikötéseket tartalmaz, úgy az az egész Szerződés érvé152. oldal

nyességére nem hat ki. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben a
kérdéses szerződési pontot ügyleti akaratukhoz leginkább közeleső
rendelkezéssel pótolják.
17.10. Felek jelen Szerződés aláírásával kapcsolatos valamennyi közvetlen és közvetett költsége azt a Felet terheli, amelyiknél az adott
költség felmerül.
17.11. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésével minden, a jelen Szerződés tárgyában született - a jelen Szerződés
részét nem képező - szóbeli és írásbeli megegyezés és megállapodás
hatályát veszti.
17.12. Jelen Szerződés aláírásával a szerződő Felek kijelentik és elismerik, hogy a Szerződésben foglaltakkal teljes mértékben egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
17.13. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy nem válik a
Szerződés tartalmává olyan szokás, gyakorlat, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve egymás között kialakítottak. Nem válik a Szerződés részévé továbbá a telekommunikációs, illetve ingatlan-hasznosítási üzletágban
a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és alkalmazott szokás sem.
17.14. Jelen Szerződést aláírók kijelentik, hogy a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
17.15. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés
tárgyával összefüggő jogszabályok, az 1993. évi LXXVIII. törvény és a
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
17.16. Jelen Szerződés Felek cégszerű aláírásával 2 (kettő) egymással
szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 (egy)
példány Bérbeadó, 1 (egy) példány pedig Bérlő birtokába kerül.
Csárdaszállás, 2019….

Törökbálint, 2019….

……………………..…………
……….

…………….………………….………………
…………..

Petneházi Bálintné

Székely Dániel
Hollósi Andrea
igazgató
gató
Bérlő

polgármester
Bérbeadó

Hemrichné
igaz-

Petneházi Bálintné polgármester a továbbiakban elmondta, hogy a DIGI Távközlési
és Szolgáltató Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő 5621 Csárdaszállás 49/3
hrsz.-ú ingatlan közösen kijelölt, megközelítőleg 50 m2 területű részét kívánja bérbe
venni Állomás létesítése céljából.
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A szerződést 2029. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra kívánják megkötni. Bérleti díj összege 300.000,- Ft/év.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés nem érkezett, ezért felkérte a képviselőket szavazzanak a második határozati javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2019. (III. 26.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § és 95. § rendelkezési
alapján az alábbi megállapodásokat köti a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás biztosítása érdekében a DIGI Távközlési
és Szolgáltató Kft. szolgáltatóval.
Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Székhely:
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
Adószám:
15725572204
Bankszámlaszám:
53200053-11048699-00000000
Képviseli:
Petneházi Bálintné
mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”),
másrészről a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám:
01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-0384801600000000, képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a
„Bérlő”)
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.
1. Preambulum
1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése
alapján frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyarország
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területén nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az „Állomás”) létesítésével teszi lehetővé.
2. A Szerződés tárgya
Ingatlan címe:
Helyrajzi szám:
Terület:

5621 Csárdaszállás Petőfi u. 2.
49/3
megközelítőleg 50m2

2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdona van a Csárdaszállás 49/3
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 5621 Csárdaszállás Petőfi u. 2 szám alatt
található ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban
meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lap másolattal igazolja, amely egyben a Szerződés 1. számú melléklete.
2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: 5621 Csárdaszállás 49/3 hrsz ) közösen kijelölt, megközelítőleg 50 m2 területű
részét (a továbbiakban: a „Bérlemény”) Állomás létesítése céljából. A Bérlemény
pontos adatait a jelen Szerződés aláírását követően készítendő kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérlő a kivitelezés megkezdését megelőzően a Bérbeadó részére átadja. Amennyiben a Bérbeadó a kiviteli terv kézhezvételét követő
10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a Bérlő az Állomás kivitelezésére jogosult.
2.3. A Bérlő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése,
üzemszerű működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert,
az Állomás rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét telepíteni és üzemeltetni.
2.4. A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő műszaki igényei szerint, a bérelt területen, szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül.
2.5. A Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó képviselő testület [***]
számú határozata alapján jogosult.
3. A Szerződés időtartama
3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 5 év határozott időtartamra kötik
(elsődleges időtartam).
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A Szerződést felek közös megegyezéssel meghosszabbíthatják, kivéve akkor,
ha Bérlő a mindenkori lejáratot megelőzően legalább 90 nappal írásbeli nyilatkozatot küld Bérbeadó számára arról, hogy a bérleti jogviszonyt nem kívánja tovább
folytatni, feltéve, ha Bérlő a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. Amennyiben Bérlő a Szerződésből eredő
kötelezettségeit nem szerződésszerűen és/vagy késedelmesen teljesítette, úgy
a Szerződés nem hosszabbodhat meg.
4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, a Bérlemény nem minősül köztulajdonnak, nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita
tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, igény- és szolgalommentes.
4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a
használatbavételi, vagy más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja.
4.3. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottai illetve vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365
(366) napján, napi 24 órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a
Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik. A bejutás biztosításának megkönnyítése érdekében a Bérbeadó hozzájárul, hogy a Bérlő az ingatlan bejáratánál, az épület közösen használt részeinek kulcsait tartalmazó ún. csőszéfet (keysafe) létesítsen.
4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy
a Bérlő az Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy
légkábelt a jelen Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett
területén átvezesse, amelyért a Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.
4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és
aláírásához a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás
vagy engedély szükséges, annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a
Bérbeadót terhelik.
4.6. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant
harmadik személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez,
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amely az Állomás rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni, amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja.
4.7. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérlő tulajdonában lévő Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérlő által nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő
hirdetőtábla, egyéb magas építmény létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb
műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az Állomás működését zavarja.
4.8. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ingatlanon tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését érintő – építési,
bővítési, karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási munkálatokról azok
megkezdése előtt legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérlőt. A tájékoztatás
elmaradásával vagy hiányosságaival a Bérlőnek okozott kár megtérítésére a Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást igényelnek az ingatlan állagának,
állapotának megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul köteles a
Bérlőt tájékoztatni. A Felek vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az Állomás az
átalakítás ideje alatt is üzemszerűen működőképes maradjon.
4.9. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más módon átengedni.
4.10. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal,
hogy amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés
tárgyát képező Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az
ennek elmaradásával vagy hiányosságával a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen Szerződést nem mondhatja fel
a határozott időtartam elteltéig.
4.11. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt
magában foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, tűz-, balesetvédelmi előírások, stb.).
4.12. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban tartani. A jelen fejezetben meghatározottak meg-
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sértése esetén a Bérlő által a jelen Szerződés alapján fizetendő teljes bérleti díjat
köteles a Bérbeadó a Bérlőnek bánatpénz jogcímen megtéríteni.
5. A Bérlő jogai és kötelezettségei
5.1. A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli
tervben meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére
használhatja.
5.2. A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek,
eszközeinek karbantartása, előírásszerű üzemeltetése.
5.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és
azok betartásáról gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak,
hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének meghiúsulása, módosulása illetőleg
azok esetleges visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy hálózatának módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási idővel
felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül.
5.4. A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában
marad.
5.5. A Bérlő köteles az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy korszerűsítése során a Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, hibákat, sérüléseket saját költségén azonnal helyreállítani, kijavítani,
illetve azokat helyrehozni.
5.6. A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió,
televízió, számítógép), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai berendezések működését nem zavarják
és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos,
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben, illetve a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéknek.
5.7. A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival – a 4.11. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és betartassa.
5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi
költség a Bérlőt terheli.
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5.9. A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes,
írásbeli hozzájárulásával jogosult.
5.10. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezéséről, vagy a Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő a Bérbeadó egyidejű
tájékoztatásával úgy jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni,
hogy az albérlő és a használó magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga
használta volna.
5.11. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, korszerűsítési
munkálatokat végezni.
5.12. A Bérlő megvédi és mentesíti a Bérbeadót harmadik személyek jogerős és
végrehajtható határozatban megítélt igényével szemben, amelyeket a távközlési
állomás üzemeltetése vagy működtetése miatt ítélt meg az eljáró bíróság a Bérbeadóval szemben, amennyiben a Bérlő számára a Bérbeadó biztosította a beavatkozás lehetőségét a peres eljárás kezdetétől.
6. Bérleti díj
6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek
Bérleti díj
Bérleti díj érvényessége:
Díjfizetés esedékessége
Bérbeadó bankszámlaszáma
Bérlő számlázási címe

300.000 Ft/év + ÁFA azaz háromszázezer forint/év+ÁFA
2019. december 31.
Éves
53200053-11048699-00000000
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.

A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által
kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára.
6.2. Az első számla kiállításának időpontja
A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tar159. oldal

talmazza a kivitelezés megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése félévének
utolsó napjáig számított bérleti díj időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését
követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés időpontjaként a kivitelezés megkezdése
napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik a fizetés esedékességével.
6.3. A Bérbeadó köteles a számláján a Állomás azonosítóját (BE 34696 Csárdaszállás
) és a számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a
számlát, mint azonosításra alkalmatlant visszaküldeni.
6.4. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő
megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától
jogosult a Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű
késedelmi kamatra. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó
jogosult a Szerződést felmondani, ha a Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A
Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg.
6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes
szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott
bérleti díjon felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, vagy bármilyen más
jogcímen követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés
bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással úgy,
hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a Bérlemény tényleges használatának utolsó
napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő által
előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített elszámolás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a
Szerződés megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege
megegyezik a félévre érvényes bérleti díj 1/180-ad részével.
6.6. A Bérbeadó jogosulta bérleti díjat 2020. január 1. napjától évente módosítani a
tárgyévet megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által
hivatalosan közzétett fogyasztói árindex változás mértékéig. A módosított bérleti
díjat a Bérbeadó a jelen Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévre
szóló számláiban jogosult érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott
módosítási és a bérleti díjra vonatkozó igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül el.
7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása
7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és
amelyet mindkét Fél meghatalmazott képviselője aláír.
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7.2. A Bérleményen és a meglevő berendezéseken a Bérlő szükség esetén jogosult
az indokolt műszaki változtatásokra.
7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a
Szerződés meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint
a Bérlő visszaadja a Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó
megállapodhat a Bérlővel a berendezés, illetve a változtatások megtartásáról,
amennyiben kifizeti a Bérlőnek az ingatlan értékét növelő változtatások ellenértékét,
a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérlő a Bérlemény visszaadásakor az
általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy felújítási munka
elvégzésére nem köteles. Ha a Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a Bérbeadó felhívására köteles a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.
7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott képviselőik írnak alá.
7.5. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, vagy bármilyen más jog, amely a Bérlő jogainak
gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan használatát akadályozza, vagy korlátozza. A
Bérbeadó felelősséget vállal a Bérlőnek a Bérleményben a jelen Szerződés szerint
elhelyezett technikai eszközei és az ezek áramellátását biztosító vezetékek biztonságáért.
8. Az Állomás energiaellátása
8.1. A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében törekszik arra, hogy a
területileg illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt építsen ki. A Bérlő az elektromos energia költségeket
közvetlenül az energiakereskedőnek vagy az áramszolgáltatónak fizeti meg.
8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A
Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás villamos teljesítmény igénye
várhatóan maximum 3 x 10A.
8.3. Abban az esetben, ha a Bérlő műszaki, biztonságtechnikai vagy gazdasági
okokból nem tudja kiépíteni a - 8.1 pontban leírtak szerint - a Bérbeadótól független energiaellátó rendszert, úgy a Bérbeadó biztosítja a Bérlő számára a szükséges
villamos energiát és a saját villamosenergia-hálózatához történő csatlakozásának
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lehetőségét. Ebben az esetben a Bérlő az elfogyasztott villamos energia ellenértékét
a Bérbeadónak megtéríti, a Bérlő által telepítésre került almérővel mért fogyasztás
alapján. Az almérés műszaki és gazdasági feltételeit a Felek energiavételezési megállapodásban rögzítik. A Bérbeadó ez esetben köteles az Állomás számára kiépített
és a folyamatos működéshez szükséges áramellátás fenntartására az Állomás fennállásáig.
9. Vis maior
9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságvállalásai, feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, földi távközlés hálózat, vagy más
szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból származó, vagy
egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis
maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa
nyilatkozatai, szavatosságai, vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30 (harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondani a Szerződést.
10. A szerződés megszűnése
10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben:
a határozott időtartam lejár;
a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a Szerződés 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik;
a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy
a Bérlemény megsemmisül.
11. Értesítések
A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést
írásban kell közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes
átadással, vagy a Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett
változásokról egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás
elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a mulasztó Felet terheli. A
kapcsolattartásra kijelölt személyek:
A Bérbeadó részéről
Cégnév/Intézmény:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat
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Kontakt személy:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Petneházi Bálintné
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.
0666426066
polgarmester@csardaszallas.hu

A Bérlő részéről
Számlázással kapcsolatos ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft
Mobil telekommunikációs osztály
1134 Budapest, Váci út 35.
munkaidőben +36 70/466-6292
allomasszamlazas@digi.co.hu

Szerződéses ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft
Mobil telekommunikációs osztály
Németh Zsófia
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70/320-6453
zsofia.nemeth@digi.co.hu

Üzemeltetési ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft
Mobil telekommunikációs osztály
Karbantartási Csoport
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70 984 6845
mobilkarbantartas@digi.co.hu

12. Egyéb rendelkezések
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12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban, direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. A Felek nem jogosultak bizalmas információ
átadására harmadik személy részére, és nem használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés tekintetében titkosnak
és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy az mikor
keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón
rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire,
szándékaira, koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire,
üzleti kapcsolataira vagy egyéb üzleti ügyeire vonatkozik.
12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben
ez sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból következtek
be, A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják.
12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosítható.
12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben
meghatározott számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlő
részére minden esetben cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést
küld. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott nyilatkozatáért teljes
körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes
kárát.
12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról,
hogy a másik Fél vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető
tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.
12.8. A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül
helyez minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár
írásbeli ajánlatot, ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szer164. oldal

ződéssel kapcsolatos üzletági szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében szükséges.
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Csárdaszállás,
2019.
pest,2019…………………………

február……..

Buda-
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..........
Csárdaszállás Községi Önkormányza- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
ta
Bérlő
Bérbeadó
Dragos Spataru ügyvezető
Petneházi Bálintné
1. sz. Melléklet
Ingatlan tulajdoni lap
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Csárdaszállás, 2019. március 25.
Határidő: azonnal
9. Bejelentések
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezet van-e valakinek bejelentése.
Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő megkérdezte, hogy a szelektív kukák ki lesznek
házhoz szállítva vagy mindenkinek saját maga kell megoldania a haza szállítást. Az
idősek nem tudják elszállítani az edényeket.
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy igény szerint segítséget nyújtanak
az edények elszállításában.
Megkérdezte van-e valakinek még bejelentése, kérése.
Bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette.
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K. m. f.

Petneházi Bálintné
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kovalcsikné Bakucz Mária
hitelesítő
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