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ÚJFEHÉRTÓI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 

E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 
Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma: 4-66/2014.   

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. július 23-án du. a Zajti Ferenc 
Művelődési Központ „Közéleti Kávéház” helyiségben (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) 16 órai 
kezdettel megtartott zárt ülést követő nyilvános ülésről. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea 
aljegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: Gál Ferencné a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 
Művelődési Központ és Könyvtár részről, Gyurján Lászlóné a Lengyel Laura Óvoda részéről 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Moldvánné Tutkovics Anikó 
Településüzemeltetési Centrum Osztályvezető, Suga Ferenc Krisztián közbeszerzési referens, 
Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
A lakosság részéről jelen vannak: Bencze Istvánné, Káposznyák Sándorné 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
Nagy Sándor 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen! 
 
Puskás László alpolgármester Úr megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület 
létszáma 12 főre változott. 
 
Nagy Sándor polgármester Úr 
A meghívóban kiküldött napirendhez módosítási javaslatom van, mely szerint plusz két 
napirendi pont fölvételét javasolom, 13. napirendként: Előterjesztés -A PPP-konstrukcióban 
megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” adásvételi szerződés elfogadásáról, valamint a 
szolgáltatási szerződés felmondásáról. Az ehhez kapcsolódó előterjesztés, valamint a 
határozati javaslatot a tegnapi napon kiküldésre került. 14. napirendként az Újfehértó Város 
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, mely szóbeli 
előterjesztés, a határozati javaslatot kiosztással megkapták. Így a közérdekű napirend 15. lesz.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a 
javasolt napirendet elfogadja a plusz napirendekkel együtt?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította 
meg: 

 
Napirendi pontok 

 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-148/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-147/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Száma: 3-149/2014. 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
2./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetését érintő döntésekről 
     Száma: 3-144/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke  
     emeléséről 
     Száma: 3-145/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-151/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés csoportos földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-152/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés önkormányzati külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-150/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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7./ Előterjesztés az „Európa a polgárokért Program megvalósításáról” 
     Száma: 3-146/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés „A Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönymozgató  
     rendszerének javítása, valamint hang- és fénytechnikai rendszerének felújítása elnevezésű  
     projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról” 
     Száma: 3-142/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés A „XII. Lovastalálkozó” elnevezésű rendezvény megvalósításához szükséges  
     saját forrás biztosításáról  
     Száma: 3-143/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Beszámoló a 2013/2014. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről 
      Száma: 3-141/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről 
       Száma: 3-140/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
       kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
       Száma: 3-153/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./ Előterjesztés az A PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” 
       adásvételi szerződés elfogadásáról, valamint a szolgáltatási szerződés felmondásáról 
       Száma: 3-154/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./ Előterjesztés Újfehértó Város önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi  
       Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
       (Szóbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-148/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy szóbeli kiegészítésük 
alpolgármester Úrral együtt nincs.  
 
Mivel a tájékoztatóhoz kérdés nem érkezett a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-147/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy a korábbi testületi ülés egyebek 
napirend keretében elfogadott lakóotthon építésével kapcsolatos határozatot Dr. Kocsis Fülöp 
püspökatya részére megküldésre került a kísérőlevéllel együtt.  
 
Kérdések:  
 
Szilágyi Péter köszönti a megjelenteket. Kérdése a lakásotthonnal kapcsolatosan, hogy még 
nem kaptak rá választ? 
 
Nagy Sándor polgármester Úr válaszában elmondta, hogyha kaptak volna rá választ, akkor itt 
lenne  a testület előtt. A tegnapi nap folyamán felhívta a paróchus Úr, aki arról tájékoztatta, 
hogy tegnap volt a Püspökségen egy egyeztető megbeszélés és ennek az eredményéről írásban 
fog tájékoztatást adni a Püspök Úr. Ha ez megérkezik, akkor a következő testületi ülésre 
beterjeszti.  
 
Mivel a tájékoztatóhoz más kérdés nem érkezett a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Száma: 3-149/2014. 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester  
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Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy szóbeli kiegészítése nincs.  
 
Mivel a tájékoztatóhoz kérdés nem érkezett a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetését érintő döntésekről 
     Száma: 3-144/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  Szóbeli kiegészítése, hogy pontosítja a határozati javaslatot, hogy nem 
a Napsugár Tagóvodában került megépítésre ez az árnyékoló technika, hanem az Árvácska úti 
óvodában.  
 
Mivel az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, vélemény nem érkezett a napirendi pont vitáját 
lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
A Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetését érintő döntésekről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTŰLET 
 
1./ a Lengyel Laura Óvoda (Árvácska út. 2) épületére napellenző beszerzéséhez az intézmény 
2014. évi költségvetésében 570 000.- forintot a szakmai anyagok beszerzésére elkülönített 
összegből átcsoportosít, az intézmény 2014. évi beruházási kiadásaira. A beszerzéshez a 
szülők által befizetett 450 000.- forinttal megemeli az intézmény költségvetésének bevételi 
oldalát és ugyanezzel az összeggel megemeli az intézmény 2014. évi beruházási kiadásait.  
 
2./ felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1./ pont szerinti módosításának előkészítésére és a 
Képviselő-testület elé terjesztésére. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke  
     emeléséről 
     Száma: 3-145/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatos kérdések, észrevételek, vélemények: 
 
Leveleki József kérdése, hogy ez ilyenkor arányosítást nem vet fel a többi tulajdonostárs 
vonatkozásában?  
 
Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy most ezt kezdeményezi a testület, van egy 
arányosítás.  
 
Mivel az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, vélemény nem érkezett a napirendi pont 
vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzst őke emeléséről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
1./ nyilatkozik, hogy – a taggyűlés törzstőke emelést elhatározó döntése esetén – az Újfehértói 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel szemben fennálló, a társaság által 
elismert 3.352.000.-Ft, azaz hárommillió-háromszázötvenkettőezer forint összegű tagi 
kölcsönből származó követelését az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. törzstőke emeléséhez nem pénzbeli hozzájárulásként (apport) a társaság 
rendelkezésére bocsátja.  
 
2./ nyilatkozik arról, hogy az 1./ pontban meghatározott hányadon túl nem kíván élni a 
tőkejegyzésre vonatkozó elsőbbségi jogával.  
 
3./ felhatalmazza az önkormányzat képviselőjét a határozatban foglalt nyilatkozatok 
megtételére és a társaság közgyűlésén történő képviseletére.  



 
 

7 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: alpolgármester 

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-151/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet az Ügyrendi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére.  
 
Mivel az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, vélemény nem érkezett a napirendi pont vitáját 
lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138. Budapest, Meder utca 8., 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető), mint független energia beszerzési szakértő által szervezett csoportos villamos 
energia beszerzési közösséghez. 
 
2./ az Újfehértó Város Önkormányzata és a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138. 
Budapest, Meder utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, 
képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető), között villamos energia beszerzés 
céljából  közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása tárgyában megkötendő szerződést 
az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
3./ a Sourcing Hungary Kft. megbízási díjának fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében – rendeletmódosítással – az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
4./ Újfehértó Város Önkormányzata, a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, 
Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: 
Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó és Gyula Város Önkormányzata (5700. Gyula, Petőfi tér 3., 
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képviseli: dr. Görgényi Ernő polgármester (a továbbiakban: Gesztor) koordinálása mellett  

villamos energia közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzése tárgyában megkötendő  
szindikátusi szerződést a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 

1. sz. melléklet a 103/2014. (VII. 23.) sz. határozathoz 

 
SZERZŐDÉS-TERVEZET 

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Sourcing szerződésszám: 2014/ 

 
amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.; 
törzskönyvi azonosító szám: 732473; adószám: 15732475-2-15, képviseli: Nagy Sándor 
polgármester) mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről 
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 

I.  A szerződés tárgya 
 
Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) villamos 
energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó 
szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint, a jelen szerződés 2. 
számú mellékletében meghatározott műszaki adatlap szerinti fogyasztási (felhasználási) 
helyek vonatkozásában. 
 

II.  A tevékenység részletes leírása 
 
1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a villamos 
energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, 
eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a 
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 
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javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztása 
Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 
meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó 
eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 
figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja 
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, 
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, 
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a 
beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok 
elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, 
jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag 
delegálását tudja biztosítani. 

9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus 
árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a 
közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) 
Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 

10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 
Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 
szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez 
előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riportot készít, amely 
statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi 
elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 
dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az 
eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. 

13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 
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érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelményei szerint jár el. 

14. Információs szolgáltatás 
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) 
hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett 
fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó 
aktivitásáról. 

15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk 
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt 
Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig 
Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 

16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális 
Amennyiben Megrendelő a III. 3. pontban meghatározott határidőig a szükséges 
információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi 
szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján 
Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender 
eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. 

 
III.  Felek jogai és kötelezettségei 

 
Megrendelő jogai, kötelezettségei: 
 
1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges 

Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt 
határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a 
közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat 
az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől. 

2. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján 
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, továbbá az 
energiakereskedelmi szerződés megkötésére sor kerül, elismeri Vállalkozó teljesítését és 
jogosultságát a vállalkozói díjra, figyelembe véve jelen szerződés V.7. és V.8. pontjaiban 
foglalt rendelkezéseket. 

3. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles 
Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti 
elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött 
eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak. 

4. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 
érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 
eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 
Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 
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5. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. 
Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik. 

6. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges 
helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa által a 
Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos 
Közbeszerzési Tanácsadó. 

8. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 

9. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

10. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalakozási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó a 
jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő 
rendelkezésére. 

11. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

12. Vállalkozó a nem szerződésszerű, vagy jogszabálysértő magatartása vagy mulasztása 
miatti jogkövetkezményekért, károkért felelősségbiztosítása mértékéig felelősséget vállal.  

13. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok 
hiányosságáért, helytelenségéért. 

14. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. 
(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

 

IV.  A szerződés hatálya és határidői 
 

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a 
Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a 
szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan, 
szerződés- és jogszabályszerű elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek 
alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. 

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott 
energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető 
meg. 
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V. Vállalkozói díj 
 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A 
vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 20 %-os, 
de maximum 1.200.000,- Ft azaz egymillió-kétszázezer forint + ÁFA összegben 
határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a 
mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken 
érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával megkötendő szerzéses ár 
közötti különbözet, valamint Megrendelőnek a támogatott energiakereskedelmi szerződés 
időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg 
Ft/kWh mértékegységben. 

3. A bázis értéket Felek a felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes 
egyetemes szolgáltatói ár alapján határozzák meg. 

4. A vállalkozói díj összegéről szóló számlát Vállalkozó a riportkészítés napján állítja ki.  
5. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, 

amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos. 
6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő 

számú – bankszámlájára. A számla fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem 
tartása esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, a vonatkozó jogszabályok 
szerint, a jelen szerződés V.5. pontjára figyelemmel. 

7. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által 
történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett 
eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a 
részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát 
Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

8. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül 
sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes 
Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés 
a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési 
eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. 
Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa 
kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik.  

9. A Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, kötbér 
fizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségeit részben vagy egészben nem teljesíti, a Megrendelő 
meghiúsulási/nem teljesítési kötbérre tarthat igényt, amelynek mértéke 200. 000,- Ft azaz 
Kettőszázezer forint. A Megrendelő kötbérigényét írásban, a jogalap és az összeg 
megjelölése mellett köteles a Vállalkozóval közölni. A kötbért a Megrendelő akkor is 
követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A Megrendelő a szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha 
a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. A Vállalkozó nem teljesítés esetén díjazásra, költségtérítésre 
semmilyen jogcímen sem jogosult. 

 

VI.  Titoktartás 
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1. Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb 
mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi 
információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és 
esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti 
azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak 
tekintendők. 

2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult 
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő 
célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy 
részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési 
eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési 
eljárásában felhasználni, átdolgozni! 

3. Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett 
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a 
referenciái között feltüntesse. 

 

VII.  Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 
 

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

2. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Amennyiben ez a nézeteltérés vagy jogvita 
felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy nem lehetséges, a 
Szerződő Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére -hatáskörtől 
függően- a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  

 

A jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi: Meghatalmazás 

A jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi: Műszaki adatlap (villamos energia 
beszerzéssel érintett fogyasztási helyek) 
 

A jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. A szerződések 2-2 eredeti aláírt 
példánya a Szerződő Feleket illeti. 

 

Újfehértó, 2014.  Budapest, 2014.  
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polgármester 
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Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
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1. számú melléklet: 
MEGHATALMAZÁS 

 
Alulírott, Nagy Sándor polgármester. Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 
Újfehértó, Szent István út 10.; törzskönyvi azonosító szám: 732473; adószám: 15732475-2-
15) képviseletében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 
1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), 
hogy a szervezet képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 
adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek 
profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél 
eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási 
határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes 
Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 
kötelezettségeket vállalni. 
 

Újfehértó, 2014.  
 
 

Cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet: 

MŰSZAKI ADATLAP (villamos energia beszerzéssel érintett fogyasztási helyek) 

Fenti pont rendezi a felelősségi kérdést. 

2. számú melléklet a 103/2014. (VII. 23.) sz. határozathoz 

SZINDIKÁTUSI SZERZ ŐDÉS 
 

Preambulum 
A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó 
(Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, 
gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési 
igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként 
megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-
ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben 
meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük 
létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) 
felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, 
vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg. 
Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat valamennyi aláírója, köztük 
………………….. (székhely: ………………….., adószám: …………………. képviseli: 
………………….) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (a továbbiakban: 
Ajánlatkérők), 

valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 
01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold ügyvezető) mint 
független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó,  

a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az 
Ajánlatkérők villamos energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos 
energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori 
Gesztor koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: 
 

I.  Az együttműködés célja 
 
I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési 
Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – 
vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói 
közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb 
energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és 
intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és 
ezáltal működési költségeiket csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy 
a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az 
egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. 
 
I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös 
energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek 
meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése 
és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. 
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I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek 
elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges 
korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási 
kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak 
létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori 
Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
megkötésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. 
 
I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a 
közös energia beszerzéshez más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is 
csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a 
Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel 
kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben 
Ajánlatkérőnek minősülnek.  
 
II.  Az együttműködés hatálya 
 
II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan 
időtartamra kötik. 
 
II.2. Jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését 
követően indított valamennyi csoportos villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési 
eljárásra alkalmazandóak. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a Szindikátusi Szerződés 
időbeli hatálya alatt felmerülő villamos energia beszerzéseik esetén az adott közbeszerzési 
eljárásban való – ajánlatkérőként történő – részvételhez nem kell újabb Szindikátusi 
Szerződést kötniük. Mindösszesen az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása 
szükséges ahhoz, hogy a jelen Szindikátusi Szerződést aláírók ajánlatkérőként részt 
vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban. 
 
II.3. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását 
követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban 
foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a 
többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén 
köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary 
Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára 
köteles átutalni legkésőbb a Szindikátusi Szerződés felmondásától számított 15 napon belül. 
 
II.4. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő 
a Sourcing Hungary Kft-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az 
Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen 
Szindikátusi Szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból. 
 
II.5. Valamely ajánlatkérő kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek 
teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön 
megkötött megbízási szerződések hatályát. 
 
II.6. A Sourcing Hungary Kft. kilépése esetén a jelen Szindikátusi Szerződéssel létrehozott 
ajánlatkérői csoport feloszlik. 
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III.  Az együttműködés tartalma 
 
III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy villamos energia igényüket közös 
közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a 
beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással. 
 
III.2. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) 
lefolytatására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, 
egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási 
szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a 
Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. 
 
III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és 
az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-kereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az 
energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. 
számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a 
Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. 
 
III.4. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. jelen 
Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú mellékletében tájékoztatja az érintett 
Ajánlatkérőket. 
 
III.5. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejövő energia-kereskedelmi szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi 
energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan 
intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár 
jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként 
számukra kötelezően előír. 
 
III.6. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori 
Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a 
közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak 
kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá 
tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi 
körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. 
 
III.7. A csatlakozó Ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
III.8. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése 
érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható 
mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing 
Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntés meghoznak, illetve intézkedést 
megtesznek annak érdekében, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. 
 
III.9. Ajánlatkérők kötelezik magukat a jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és 
elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti 
módon és időben. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a 
Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok 
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továbbítására – a közös energia-beszerzéshez kötött célból. 
 
III.10. A Sourcing Hungary Kft. Ajánlatkérők megbízásából a közbeszerzési eljárás(ok) 
lefolytatása során az alábbi tevékenységeket végzi: 
A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása 
A Sourcing Hungary Kft. a mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás 
menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az egyes 
eljárási cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az 
Ajánlatkérők fogyasztói igényei és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, 
valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 
Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása 
A Sourcing Hungary Kft. meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 
információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, 
sablonokkal együtt. 
Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása 
A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően, az aktuális 
piaci információkat felhasználva a Sourcing Hungary Kft. maghatározza az ajánlatkérési 
koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. 
Eljárási feltételek meghatározása 
Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia 
mentén a Sourcing Hungary Kft. meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb 
fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az 
ajánlatok érvényességi feltételeit és az ajánlattételi dokumentáció feltételeit, különös 
tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő energia-kereskedelmi szerződés feltételire. 
Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése 
A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek mentén a Sourcing Hungary Kft. – a 
mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és az ajánlattételi 
dokumentációt. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
A Sourcing Hungary Kft. az Ajánlatkérők nevében lefolytatja a közös közbeszerzési eljárást, 
mely során a jogszabályokban meghatározott módon jár el, biztosítva az eljárás átláthatóságát 
és nyilvánosságát, a verseny tisztaságát, az ajánlatevők diszkriminációmentesen történő 
kezelését és esélyegyenlőségét. Az eljárás során a lehető legkedvezőbb feltételek elérése 
érdekében a Sourcing Hungary Kft. elektronikus árlejtést alkalmaz. 
Eredmény-értékelés, riport 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Sourcing Hungary Kft. az ajánlatok értékelését 
megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport 
tartalmazza az ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus 
árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és 
összegszerű mértékét. A riport statisztikai és grafikai elemeket egyaránt tartalmaz. 
 
III.11. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják a 
közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 
Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a nyertes ajánlattevő valamennyi Ajánlatkérővel azonos 
feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a villamos energiakereskedelmi 
szerződést. 
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási 
mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertes ajánlattevővel. 
A közbeszerzési eljárás(ok) során – jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit is figyelembe 
véve – valamennyi ajánlatkérő, ideértve a gesztor ajánlatkérőt is egyenrangú félként szerepel 
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az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel. 
Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás(ok) szakértői támogatását 
kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget 
megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet – jogosult ellátni 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 
Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a legkedvezőbb feltételek elérése érdekében a 
közbeszerzési eljárás(ok) során elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor. 
 
IV.  Díjazások és elszámolások 
 
IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)sal kapcsolatos 
előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. 
 
IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint közbeszerzési tanácsadó és energia-beszerzési szakértő 
megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött 
egyedi szerződések alapján történik. 
 
IV.3. A közös közbeszerzési eljárás(ok) hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos 
költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből 
befolyó bevételek, melyet elsősorban a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásával kapcsolatban 
felmerülő költségek és kiadások fedezésére fordít. 
 
IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk 
megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős ajánlatkérő 
köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és a 
jogorvoslati eljárási költségeinek megfizetését is. 
 
V. Titoktartás, Információbiztonság 
 
V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: Felek) megállapodnak 
abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk 
tekintetében – azok bizalmas mivolta miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek 
megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó 
valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy 
alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. 
 
V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, 
kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. 
 
V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen Szindikátusi Szerződésben 
foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Szindikátusi Szerződés 
megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik őket. 
 
V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési 
felelősséggel tartoznak. 
 
V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános 
adatnak tekintendők. 
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VI.  Záró rendelkezések 
 
VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a 
jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy 
végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az teljes 
Szindikátusi Szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, 
hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései 
teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában 
Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az 
érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges 
hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e 
tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. 
 
VI.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés értelmezésével, 
teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés 
úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. 

 
VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával 
kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes 
Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal 
külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű 
felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, 
elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 
 
Dátum:  Dátum: 

 
 

…………………………… 

  
 

………………………….. 
Csatlakozó Ajánlatkérő neve  Sourcing Hungary Kft. 

képviseletében: 
…………………………… 

polgármester  

 képviseletében: 
Szentpétery Arnold 

ügyvezető 
 
Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Csatlakozó Ajánlatkérők listája 
2. sz. Melléklet: Az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk és feltételek 

 



 
 

 
 

22 

1. sz. Melléklet 
CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉR ŐK LISTÁJA 

 
Ajánlatkér ő neve, 

székhelye 
Ajánlatkér ő 
adószáma 

Képviseletre 
jogosult személy 

neve 

A csatlakozás 
dátuma 
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2. sz. Melléklet 
AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORM ÁCIÓK ÉS 

FELTÉTELEK 
 
1. A Gesztor neve és székhelye: Gyula Város Önkormányzata, 5700 Gyula, Petőfi tér 1. 
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes 
ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
3. Szerződési időszak: 2015. 01. 01. 00:00 CET – 2015. 12. 31. 24:00 CET közötti időszak 
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 
5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
6. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre Ft/kWh.  
Az ajánlat ár tartalmazza: a villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri 
tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját, valamint a 109/2007. (XII. 23.) GKM 
rendeletben meghatározott a MAVIR Zrt. mérlegköréből származó átvételi kötelezettség alá 
tartozó villamos energia (KÁT) költségét. 
Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a VET 147 §-ában szereplő 
pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFA-t, valamint jogszabályban felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat. 
7. A megkötendő energiakereskedelmi szerződés fizetési határideje: a számla kézhezvételétől 
számított 20. nap. 
8. Mennyiségi eltérés engedése: igen 
9. Toleranciaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlatkérők felhasználási helyeit 
együttesen kezelve éves szinten a Szerződött mennyiség + 50 %. (Szerződődött mennyiség = 
Tervezett mennyiség * 0,8) 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés csoportos földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-152/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Mivel az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, vélemény nem érkezett a napirendi pont vitáját 
lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
csoportos földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos döntésekről 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138. Budapest, Meder utca 8., 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető), mint független energia beszerzési szakértő által szervezett csoportos földgáz 
energia beszerzési közösséghez. 
 
2./ az Újfehértó Város Önkormányzata és a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138. 
Budapest, Meder utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, 
képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető), között földgáz energia beszerzés céljából 
közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása tárgyában megkötendő szerződést az 1. számú 
melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
3./ a Sourcing Hungary Kft. megbízási díjának fedezetét a 2015. évi költségvetésében 
betervezi. 
 
4./ Újfehértó Város Önkormányzata, a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, 
Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: 
Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó és Fonyód Város Önkormányzata  (8642. Fonyód, Fő u. 19., 
adószám: 15731405-2-14., képviseli: Hidvégi József polgármester (a továbbiakban: Gesztor) 
koordinálása mellett  

földgáz energia közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzése tárgyában megkötendő  
szindikátusi szerződést a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 

 
1. számú Melléklet a 104/2014. (VII. 23.) sz. határozathoz 

 
SZERZŐDÉS-TERVEZET 

Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Sourcing szerződésszám: 2014/ 

 
amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10.; 
törzskönyvi azonosító szám: 732473; adószám: 15732475-2-15, képviseli: Nagy Sándor 
polgármester) mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről 
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a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 
 

I. A szerződés tárgya 

 
Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban 
szereplő tartalom szerint, a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki 
adatlap szerinti fogyasztási (felhasználási) helyek vonatkozásában. 
 
 

II. A tevékenység részletes leírása 

 
1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a földgáz 
energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.  
2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 

Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá 
a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési 
eljárás műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 
javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztása 
Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák 
alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a 
lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 
figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 
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Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: 
feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, 
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, 
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában (igény esetén) 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a 
beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok 
elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, 
jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági 
tag delegálását tudja biztosítani. 

9. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 
Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 
szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás 
bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során 
elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint 
gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 
257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riportot készít, amely 
statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk 
tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 
dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot 
az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. 

13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelményei szerint jár el. 

14. Információs szolgáltatás 
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) 
hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett 
fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó 
aktivitásáról. 
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15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk 
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt 
Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig 
Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi 
szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 

16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális 
Amennyiben Megrendelő a III. 4. pontban meghatározott határidőig a szükséges 
információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi 
szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján 
Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender 
eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. 

 
III.  Felek jogai és kötelezettségei 

 
Megrendelő jogai, kötelezettségei 
 

1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges 
Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt 
határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok 
és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés 
tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés 
megkötésétől. 

2. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás 
eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt. 

3. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján 
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, az 
energiakereskedelmi szerződés megkötésére sor kerül, elismeri Vállalkozó teljesítését 
és jogosultságát a vállalkozói díjra, figyelembe véve jelen szerződés V.6. és V.7. 
pontjaiban foglalt rendelkezéseket. 

4. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles 
Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt 
és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a 
penzugy@sourcing.hu címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem 
tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést 
követően megküldött eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak. 

5. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 
érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 
eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik. 
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Vállalkozó jogai, kötelezettségei 
 
5. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. 
Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik. 

6. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Vállalkozó a Közbeszerzések 
Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

8. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 

9. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére 
vehet igénybe. 

10. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalkozási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó 
a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő 
rendelkezésére. 

11. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

12. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján elkészítendő dokumentáció, 
nyújtandó szolgáltatás eredeti szellemi terméke, annak felhasználási jogának engedésére 
jogosult, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem áll, illetve a jövőben nem fog fennállni 
olyan joga, amely a Megrendelőt akadályozná vagy korlátozná a jogszerű használatban. 
Amennyiben a Vállalkozó másnak a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotását használja 
fel, a Vállalkozó kötelessége és felelőssége az előzetes írásbeli engedély, hozzájárulás 
beszerzése. 

13. Vállalkozó a nem szerződésszerű, vagy jogszabálysértő magatartása vagy mulasztása 
miatti jogkövetkezményekért, károkért a felelősségbiztosítása mértékéig felelősséget 
vállal.  

14. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok 
hiányosságáért, helytelenségéért. 

15. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. 
(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 
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IV.  A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a 
Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a 
szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan, 
jogszabály- és szerződésszerű elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek 
alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. 

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott 
energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető 
meg. 

V. Vállalkozói díj 

 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti 
meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó 
megtakarítás 20 %-os, de maximum nettó 1.200.000,- Ft azaz nettó egymillió-
kétszázezer forint + ÁFA összegben határozzák meg. A szerződés tárgyát képező 
tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban 
foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási 
helyeken érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával 
megkötendő szerzéses ár közötti különbözet, valamint Megrendelőnek a 
támogatott energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható 
energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg Ft/m3 
mértékegységben (TCO).  

3. A bázis értéket Felek a közbeszerzési eljárásban benyújtott írásos alapajánlatokban 
szereplő legalacsonyabb ár alapján határozzák meg. 

4. A vállalkozói díj összegéről szóló számlát Vállalkozó a riportkészítés napján állítja 
ki. A számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki 30 napon belül a Vállalkozó – 
számlán szereplő számú – bankszámlájára. 

5. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot 
fizetni, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos. 

6. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból 
bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű 
vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a 
vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy 
összegben kiállítani. 

7. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen 
kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának 
késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § szerinti 
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szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, 
Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján 
számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói 
díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a 
Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik.  

8. A Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, kötbér 
fizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségeit részben vagy egészben nem teljesíti, a Megrendelő 
meghiúsulási/nem teljesítési kötbérre tarthat igényt, amelynek mértéke 200. 000,- 
Ft azaz Kettőszázezer forint. A Megrendelő kötbérigényét írásban, a jogalap és az 
összeg megjelölése mellett köteles a Vállalkozóval közölni. A kötbért a 
Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait is. A Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre 
vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem 
érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. A Vállalkozó nem teljesítés esetén díjazásra, költségtérítésre 
semmilyen jogcímen sem jogosult. 

 
 
VI.  Titoktartás 

 

1. Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb 
mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi 
információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és 
esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti 
azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak 
tekintendők. 

2. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult 
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő 
célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy 
részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési 
eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési 
eljárásában felhasználni, átdolgozni! 

3. Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett 
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a 
referenciái között feltüntesse. 



 

31 
 

VII.  Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Amennyiben ez a nézeteltérés vagy jogvita 
felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy nem lehetséges, a 
Szerződő Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére -hatáskörtől 
függően- a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  

A jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi: Meghatalmazás 
A jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi: Műszaki adatlap (földgáz energia beszerzéssel érintett 
fogyasztási helyek) 
 

A jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – 
elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott 
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. A szerződések 2-2 eredeti aláírt példánya a Szerződő Feleket 
illeti. 
Újfehértó, 2014.  Budapest, 2014.  

 
 
 

 
 
 

Nagy Sándor  
Polgármester 

Újfehértó Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 

 

1. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 
 

 
 

Alulírott, Nagy Sándor polgármester. Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 
Újfehértó, Szent István út 10.; törzskönyvi azonosító szám: 732473; adószám: 15732475-2-
15) képviseletében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 
1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), 
hogy a szervezet képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban 
rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy 
egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.  

 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 

kötelezettségeket vállalni.  
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Újfehértó, 2014.  

 

 

Cégszerű aláírás 

 

2. számú melléklet 

 

MŰSZAKI ADATLAP (földgáz energia beszerzéssel érintett fogyasztási helyek) 

Vállalkozó a nem szerződésszerű, vagy jogszabálysértő magatartása vagy mulasztása miatti 
jogkövetkezményekért, károkért a felelősségbiztosítása mértékéig felelősséget vállal 

Fenti pont rendezi a felelősségi kérdést. 

 

2. számú melléklet a 104/2014. (VII.23.) számú határozathoz 

SZINDIKÁTUSI SZERZ ŐDÉS 
 

Preambulum 

A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alanyi hatálya alá 
tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, 
gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési 
igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként 
megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-
ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben 
meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük 
létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) 
felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, 
vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg. 

Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírói köztük a ...................................... 
(intézmény neve) (székhelye: ..............................., adószáma. ..................................., 
képviseli: ............................................) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő 
szervezetek (a továbbiakban: Ajánlatkérők),  

valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 

a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az 
Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint földgáz 
energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor  
koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: 
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I.  Az együttműködés célja 

 
I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési 
Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – 
vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói 
közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb 
energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és 
intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és 
ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, 
hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák 
az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. 
 
I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös 
energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek 
meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése 
és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. 
 
I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek 
elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges 
korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási 
kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak 
létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori 
Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös 
közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. 
 
I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a 
közös energia beszerzéshez –más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is 
csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a 
Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel 
kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben 
Ajánlatkérőnek minősülnek.  
 
II.  Az együttműködés hatálya 

 
II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan 
időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított 
valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra 
alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések 
esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő – közös ajánlatkérői - 
részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási 
nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a 
csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a 
Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. 
 
II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását 
követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban 
foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a 
többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén 
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köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary 
Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára 
köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül. 
 
II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő 
a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az 
Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen 
szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.  
 
II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban 
foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary 
Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. 
 
III.  Az együttműködés tartalma 

 
III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz energia igényüket közös 
közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a 
beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással. 
III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és 
az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó 
energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) 
feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. 
Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá 
tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. 
 
III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi 
energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan 
intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár 
jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként 
számukra kötelezően előír. 
 
III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori 
Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a 
közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak 
kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá 
tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi 
körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. 
 
III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése 
érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható 
mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing 
Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntés meghoznak, illetve intézkedést 
megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. 
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III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) 
lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, 
egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási 
szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a 
Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők 
egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához 
szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. 
 
III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary 
Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására – a 
közös energia-beszerzéshez kötött célból. 
 
III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a 
közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 

1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása 

A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, 
mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az egyes eljárási 
cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az 
Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével 
alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 

2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása 

Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, 
amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal. 

3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása 

A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően 
aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és 
kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.  

4. Eljárási feltételek meghatározása 

Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és 
stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az 
eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az 
ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt. 

5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése 

A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában – a 
mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és 
dokumentációt. 

6. A közbeszerzés lebonyolítása 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas 
ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt 
eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek 
elérése érdekében. 

7. Eredmény-értékelés, riport 

A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot 
készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a 
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közbeszerzési eljárás értékelését, a ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, 
értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az 
elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz 
statisztikai és grafikai elemeket. 

 
III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) 
lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 

1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de 
ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó 
energiakereskedelmi szerződést. 

2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját 
fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel. 

3. Valamennyi ajánlatkérő – ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is – egyenrangú 
félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.  

4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési 
Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet – 
jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 

5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak 
elérése érdekében.  

 
IV.  Díjazások és elszámolások 

 
IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. 
 
IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és 
elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján 
történik. 
 
IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a 
Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, 
melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére 
fordít. 
 
IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk 
megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő 
köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási 
költség megfizetését is. 
 
V. Titoktartás, Információbiztonság 
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V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: „Felek”) 
megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és 
információk tekintetében – azok bizalmassága miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. 
Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra 
jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy 
alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. 
 
V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, 
kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. 
 
V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt 
titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is 
korlátlan ideig megilletik és kötelezik.  
 
V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési 
felelősséggel tartoznak. 
 
V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános 
adatnak tekintendők. 
 
VI.  Záró rendelkezések 

 
VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a 
jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy 
végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész 
szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy 
végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben 
érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a 
szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen 
rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal 
gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben 
jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. 
 
VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. 

 
VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával 
kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes 
Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal 
külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű 
felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, 
elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. 
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Dátum:  Dátum: 
 
 

…………………………… 

  
 

………………………….. 
Csatlakozó Ajánlatkérő neve  Sourcing Hungary Kft. 

képviseletében: 
………………….. 

beosztása 

 képviseletében: 
Szentpétery Arnold 

ügyvezető 
 
Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 

2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez  
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1. sz. Melléklet 

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉR ŐK LISTÁJA 
 

Ajánlatkér ő neve, székhelye: 
 

Ajánlatkér ő adószáma: 
 

Képviseletre jogosult személy 
neve, beosztása: 
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2. sz. Melléklet 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜL Ő FÖLDGÁZ ENERGIA 

KERESKEDELMI SZERZ ŐDÉSHEZ: 
 

1. A Gesztor neve és székhelye: ……………………………… 

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz 
kereskedelmi szerződés 

3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET  

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), 
ahol a gázdíj olajár indexált -TTF 50%-50% vegyes képlet 

7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek 
fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-
kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a 
tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés 
esetén a 31/2009 KHEM rendelet az irányadó. 

8. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási 
helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h 
feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, 
a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár 
tartalmazza. 

9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a 
forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) 
arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A 
számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon 
érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla 
kézhezvételétől számított 15. nap. 

10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): 
Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 
60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a 
gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A 
fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 

 
 



 

41 
 

6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés önkormányzati külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntésekről 
     Száma: 3-150/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, az előterjesztést megtárgyalásra és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Egy pontosítást tesz, mely szerin a határozat 
mellékletében szereplő 0191/14- szántó művelési ágú két albetétben szerepelő terület kikerül 
ebből a körből, mert ez a temetőbővítéssel kapcsolatos területet takarja.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor polgármester 
Ki az, aki a határozati javaslatot a pontosítással együtt elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
önkormányzati  külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntésekről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdés b) pontja alapján, a 
mellékletben felsorolt 1/1. tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonban lévő, 
forgalomképes ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 
 
2./ az ingatlanszakértő részére, az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecsléséhez 320 000.- 
forintot biztosít rendeletmódosítással -, az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére. 
 
3./ felkéri a polgármestert az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére, a tárgyban keletkező dokumentumok aláírására és azt 
követően a vagyonhasznosításra vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Újfehértói polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési Centrum 
Újfehértó Külterületi ingatlanok 
HRSZ MŰVELÉSI ÁG TERÜLET  ARANYKORONA  HÁNYAD  BÉRLŐ  LEJÁRAT Könyv szerinti  Forgalomképesség 
                   
07/71 SZÁNTÓ 0,0975 0,61 1/1      1 forgalomképes 
08/3 ERDŐ 0,0993 0,63 1/1      151 000 forgalomképes 
014/70 ERDŐ 0,0703 0,11 1/1      21 250 forgalomképes 
  SZÁNTÓ 0,0478 0,3        76 210 forgalomképes 
024 RÉT 0,5818 5,47 1/1      76 000 forgalomképes 
042/24 GYÜMÖLCSÖS 0,1165 2,03 1/1      151 000 forgalomképes 
057/2 SZÁNTÓ 0,3968 1,03 1/1      597 000 forgalomképes 
  SZŐLŐ 0,2391 3,32        119 000 forgalomképes 
058/9 SZŐLŐ 0,3978 1,39 1/1      915 000 forgalomképes 
065/14 GYÜMLÖLCSÖS 0,2036 3,54 1/1      468 000 forgalomképes 
065/16 SZŐLŐ 0,1042 1,45 1/1      240 000 forgalomképes 
065/17 SZŐLŐ 0,2786 3,87 1/1      641 000 forgalomképes 
065/44 SZŐLŐ 0,3312 4,6 1/1      762 000 forgalomképes 
0125/13 GYÜMÖLCSÖS 0,0314 0,55 1/1      41 000 forgalomképes 
0232/3 RÉT 1,3059 20,37 1/1      161 000 forgalomképes 
0252/3 GYÜMÖLCSÖS 0,3117 5,42 1/1      467 000 forgalomképes 
0252/7 GYÜMÖLCSÖS 0,5434 9,46 1/1      815 000 forgalomképes 
0254/2 ÁLTAL.ISKOLA 0,2941 0 1/1    2014-11-05     
  SZÁNTÓ 1,6008 23,69   POLGÁRI JÁNOSNÉ(1,3558 ha)    1 forgalomképes 
0256/2 SZÁNTÓ 0,4781 7,07 1/1      115 000 forgalomképes 
0273/2 SZÁNTÓ 0,3189 6,67 1/1      1 forgalomképes 
0286/11 SZÁNTÓ 1,2701 26,55 1/1      403 000 forgalomképes 
0446/13 SZŐLŐ 0,2314 3,22 1/1      301 000 forgalomképes 
0446/15 SZŐLŐ 0,1044 1,45 1/1      136 000 forgalomképes 
0446/83 SZÁNTÓ 2,0924 19,67 1/1      
  SZŐLŐ 0,1334 1,85        
  SZŐLŐ 0,1346 1,87        
  SZÁNTÓ 0,6512 6,12        
  SZÁNTÓ 0,2682 2,52        

1 forgalomképes 

0438/8 MAJOR 0,3288 0 1/1      1 forgalomképes 
1524/9 SZÁNTÓ 1,9725 0 1/1 OSIKÓCZKI ISTVÁN (0,984 ha)  2014-11-05 2 958 750 forgalomképes 
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Előterjesztés az „Európa a polgárokért Program megvalósításáról” 
    Száma: 3-146/2014.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú ellenszavazattal nem támogatja a határozati javaslatot.  A 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú ellenszavazattal nem támogatja a határozati javaslatot.   
 
Leveleki József elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.   
 
Nagy Sándor polgármester Úr előterjesztőként azt javasolja, hogy értsenek egyet a két 
bizottság javaslatával, mert olyan bizonytalansági tényezők merültek fel menetközben, még 
az előterjesztés elkészítéséhez képest is, ami kétségessé teszi, hogy a pályázat eredményesen 
szerepelhet és ez egy elég nagy összegű „kockázat”. Hozzátette még, hogy most ezt a 
programot, ilyen feltétek mellett nem kellene megvalósítani.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület igen szavazat nélkül, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el 
a határozati javaslatot. 
 
Leveleki József visszaérkezett az ülésterembe, de nem szavazott.   
 
A képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés „A Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönymozgató  
     rendszerének javítása, valamint hang- és fénytechnikai rendszerének felújítása elnevezésű  
     projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról” 
     Száma: 3-142/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
” A Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönycseréje, a kézi 

függönymozgató rendszerének javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének 
felújítása elnevezésű projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról” 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönycseréje, a kézi 
függönymozgató rendszer javítása, valamint hang- és fénytechnikai rendszerének felújítása 
elnevezésű projekt megvalósításához a 33/2014. (III.05.) számú Képviselő-testületi 
határozatban biztosított összegen túl további bruttó 1.181.408.-Ft saját forrást biztosít, az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében -  rendelet módosítással - az általános tartalék 
terhére. 
 
2./ felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1./ pont szerinti módosításának Képviselő-testület 
elé terjesztésére. 
 
3./ felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, a projekt 
megvalósítására, a tárgyban keletkező szerződés aláírására valamint a kivitelezéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés A „XII. Lovastalálkozó” elnevezésű rendezvény megvalósításához szükséges  
     saját forrás biztosításáról  
     Száma: 3-143/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottsága 
4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
  
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2014. (VII. 23.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

Az „XII. Lovastalálkozó” elnevezésű rendezvény megvalósításához  
szükséges forrás biztosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a 2014. augusztus 20-i XII. Lovastalálkozó városi rendezvényt az Összefogás Újfehértóért 
Kulturális Egyesülettel együtt közösen rendezi meg, jelen határozatban meghatározottak 
szerint. 
 
2./ az Összefogás Újfehértóért Kulturális Egyesület által az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 
vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) rendeletének felhívására benyújtott „XII. 
Lovastalálkozó” elnevezésű rendezvény célkitűzéseivel egyetért, a rendezvény 
megvalósítását támogatja. 
 
3./ a városi ünnepség méltó megrendezéséhez az Összefogás Újfehértóért Kulturális 
Egyesület részére az önkormányzat 2014. évi költségvetésében megjelölt általános 
tartalék terhére 565.150.- forintot biztosít, azzal a feltétellel, hogy az Egyesület a „XII. 
Lovastalálkozó” rendezvény megvalósítására,- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. 
(V.22.) rendeletének felhívására - benyújtott pályázaton elnyert összeget – maximum: 
565.150.- forintot - az önkormányzat részére megfizeti. 
 
4./ felhatalmazza a polgármestert az Összefogás Újfehértóért Kulturális Egyesülettel kötendő 
szerződés előkészítésére és  aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Beszámoló a 2013/2014. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről 
       Száma: 3-141/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
 
Nagy Sándor 
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Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2014. (VII. 23.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

a 2013/2014. nevelési és szakmai munkájának értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) bekezdés h) pontja 
alapján, a fenntartásában működő Lengyel Laura Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló 
beszámolóját megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.  
 
2./ A köznevelési intézményben a 2013/2014. nevelési évben folyt szakmai munkát és a 
nevelési programban foglaltak végrehajtását eredményesen ítéli.  
 

Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről 
       Száma: 3-140/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottsága 
4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Annyi kiegészítést tett a tájékoztatóhoz, hogy a 
Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján lejár közel 100 embernek a munkaszerződése július 
31-én, és augusztus 12-ével, összességében 68 embert lehet kihozni közfoglalkoztatás 
keretében. Ez kimondottan csak a szemétszállítási program, illetve a mezőgazdasági földutak 
rendbetételével kapcsolatosan vehető igénybe.  
 
Kérdések: 
 
Gyermánné Szabó Katalin elmondta, hogy a munkanélküliek és segélyből élőkre nagy a 
hangsúlyt fektettek - ez látszik a tájékoztatóban is, de kérdése, hogy mégis van-e olyan 
Újfehértón, aki semmiben nem részesül?  
 
Nagy Sándor válaszul elmondta, hogy közel ugyanennyi ember foglalkoztatására kellene, 
hogy sor kerüljön. Jelen pillanatban 30 hagyományos közfoglalkoztatott fog maradni 
augusztus 12-éig, és utána jön vissza a 68 fő. De ettől lényegesen magasabb azoknak a száma, 
akik vagy kapnak, vagy nem is kapnak ellátást, hiszen az önkormányzatnál elsősorban azokat 
látják, akik az önkormányzattal vannak kapcsolatban és kapják azt a bizonyos rendelkezésre 
állási támogatást. Hozzátette még, hogy aki bejön és feliratkozik, hogy Ő regisztrált, de 
egyébként vagyoni helyzete miatt nem jogosult az ellátásra, Ők is csak így tudnak bekerülni a 
rendszerbe. Vagy a Munkaügyi Központ kiközvetíti.   
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Szilágyi Péter kérdése, hogy mi az annak az oka, hogy „nem kis” közfelháborodást kiváltva 
lehet látni, hogy a közfoglalkoztatottak a reggeli cigaretta után az „idő végéig” pihengetnek? 
Másik kérdése, hogy miért nem lehet megoldani azt, hogyha már nekik ebben a programban 
részt kell venni, mert másképp nem kapnak ellátást, akkor miért nem találja meg az 
önkormányzat azt a részét, ahol hatékonyabban lehet Őket foglalkoztatni. Nyilván - ezért a 
bérért fenntartással lehet kezelni a „hatékonyságot”.  
 
Nagy Sándor reagálva a kérdésre elmondta, hogy nem az önkormányzat 
közfoglalkoztatottainkról beszél, sajnos ez úgy van, hogy egyforma sárga ruhában vannak és 
pld. a csatornákon dolgozó emberekre az önkormányzatnak semmiféle ráhatása nincs, mert az 
vagy a Vízgazdálkodási Társulat, vagy a Vízügyi Igazgatóság, vagy a Közúti Igazgatóság 
közmunkásai. Hozzátette, hogy Ők is tapasztaltak ilyet és jelzéssel is éltek. Az önkormányzat 
által foglalkoztatott emberek tekintetében úgy gondolja, hogy mindenkinek van értelmes 
munkája. Az önkormányzat által foglalkoztatottak pld. árkot tisztítanak, csatornákat mosatnak 
át- tehát hozzá, az elmúlt időszakban olyan jelzés nem érkezett, hogy az önkormányzat által 
foglalkoztatott közmunkások esetében ez felmerült. Eléggé jól sikerült tagolni ezeket a 
munkákat, ez nyilván azt jelenti, hogy többszörös és teljesen kis csoportra lebontva meg 
vannak azok a helyi vezetők, akik felelnek a munka elvégzéséért. Azt is lehet látni, hogy az 
önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások a Mályváskerttől a benzinkút előtti szigetig 
a virágot locsolják, és kapálják.   
 
Káposznyák Sándorné helyi lakos hozzátette, hogy mivel vannak más közmunkások is, akkor 
kellene egy olyan mellényt készíteni, amint rajta van, hogy „újfehértói közhasznú, vagy 
közmunkás”. Mert az tény és való, mint ahogyan Szilágyi Képviselő Úr mondta, hogy sok 
helyen kívánni valót hagy maga után a közmunkások munkája. Nem lehetne 
megkülönböztetni Őket?  
 
Nagy Sándor válaszul elmondta, hogy természetesen ez is, mint minden - pénz kérdése, 
vannak, akik hordják az újfehértói feliratos mellényt, de nagyon sokan a Közútkezelőnek a 
mellényét hordják, mert tavaly a közút programban részt vettek a szemétszedésben és akkor 
kaptak 30-40 mellényt, amit megkapott az önkormányzat egy nap munka után is. Ezeket is el 
kell használni, de egyetért azzal, ha meg lehet különböztetni, akkor kevesebb ilyen félreértés 
van belőle. Hozzátette, ha a következő programban van lehetőség ilyen mellény beszerzésére, 
akkor azt meg lehet oldani, nincs akadálya, hogy ezt rányomtassák.  
 
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
       kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
       Száma: 3-153/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal  a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Előterjesztés az A PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” 
       adásvételi szerződés elfogadásáról, valamint a szolgáltatási szerződés felmondásáról 
       Száma: 3154/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés és a szerződés 
tervezet a tegnapi napon kiküldésre került. Hozzátette, hogy az előterjesztésben igyekezett 
egyértelműen fogalmazni, hogy jelen pillanatban hol tart a történet. Mindenki többször 
találkozhatott ezzel a témával. A határozatok meghozatalára azért lenne szükség, hogy a 
későbbiek során az adás-vételi szerződés létrejöhessen a Therma Kft és az önkormányzat 
között. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy jelen pillanatban a mai napon is folynak a 
bankkal – elsősorban az Erste Bankkal a tárgyalások. Hozzátette, hogy úgy szerette volna, 
hogy a holnapi, vagy holnaputáni napon az adás-vételi szerződésre pont kerülhetett volna, de 
várhatóan erre augusztus 10. után kerülhet sor, mert a bank olyan feltételeket támasztott, amit 
nem tud elfogadni. Ettől még fontosabb, hogy a Therma Kft. nem hajlandó azokkal a 
feltételekkel a szerződést aláírni. Nyilván fognak folyni az egyeztetések tovább ebben a 
témakörben. Nagyon sok idő nincs, mert október végéig el kell számolni ezzel a pénzzel a 
támogatási szerződés szerint. Úgy gondolja, hogy augusztusban át lehet billenteni ezt a 
történetet. Hozzátette még, hogy a szerződés-tervezetben a tegnapi nap folyamán úgy nézett 
ki, hogy a szerződés csak az uszodarészre vonatkozott és a szabadidő-központi részt egy más 
konstrukcióban szerzi meg az önkormányzat. Ez az egyeztetéseket követően bekerült az adás-
vétel tárgyában úgy, hogy a wellness esetében egy 60 millió forintos vételár került 
meghatározásra és az uszoda esetében pedig 420 millió forintos vételár került meghatározásra 
azzal, hogy fordított ÁFA fizetés alá esik majd a szerződés, közvetlen kell majd megfizetni az 
ÁFA-t a NAV felé. Hozzátette, hogyha megnézik az adás-vételi szerződést – 4 pontjában van 
benne változás. Ami a leglényegesebb, hogy belekerült az 1879/2/A hrsz-ú wellness blokk, 
illetve még egyszer nevesítve lett a 1879/2/C hrsz-ú uszoda megnevezésű blokk. Hozzátette 
még, hogy pontosítva lett a feljegyzett jelzálognak az összege, tehát mind a két ingatlant 
terheli a THERMA POOLSYSTEM-nek a jelzáloga, illetve terheli mind a két ingatlant az 
Erste Banknál a wellness esetében a 130 millió forint, az uszoda esetében egy egymilliárd 
forintos keretbiztosítási jelzálog. Hozzátette még, hogy ezen kívül a 4. pontban - ami 
módosításra került - ki lett bontva, hogy milyen formában került megfizetésre ez az összeg és 
egyértelműen nevesítve lett benne, hogy fizet az önkormányzat a wellness-blokkért is. A 
Miniszterelnökséggel megkötött támogatási szerződés csak az uszodarész vonatkozásában 
engedi ezt az összeget felhasználni. A folyamatos egyeztetéseken is úgy látszik, hogy 
tudomásul veszik azt, hogy a wellness rész nélkül, - ami az összes kiszolgáló létesítményt 
tartalmazza az alaksorban - nincs értelme az uszodarész megvásárlására, mert funkciójában 
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nem működhet. Hozzátette még, hogy belekerült még az is, hogy a támogatási szerződés még 
a „B” ingatlanra vonatkozott, amivel nem lehetett mit kezdeni, mert része volt a tornacsarnok 
is és a tornacsarnokot egyértelműen nem támogatja a Miniszterelnökség a vásárlás témájában. 
Ezért meg kellett osztani és ez a megosztás nem kis fejtörést okozott. Hozzátette még, hogy 
volt egy elírás a számozásnál, a szerződés tartalmában egyéb változtatásnál nem volt. Az 
adás-vételi szerződéssel kapcsolatosan ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön bizonyos 
munkálatokat el kellett végezni, az ilyen jellegű építmények esetében most már energetikai 
tanúsítványt kell készíteni, e nélkül nem jegyzi be a Földhivatal az adás-vételt. Ezt a Therma 
Kft. magára vállalta, viszont az önkormányzatnak a Miniszterelnökség felé, illetve az NFM 
felé értékbecslést kellett készíttetni mind a két ingatlan esetében, valamint a felmerült az 
ügyvédi költség az adás-vételi szerződés kapcsán és ehhez kapcsolódóan a 2. számú 
mellékletben van meghatározva az ehhez szükséges forrás biztosítása. Hozzátette még, hogy 
miután ez az összeg április 7. óta egy elkülönített számlán rendelkezésre áll, ezért elég 
komoly kamatbevétellel fog rendelkezni, tehát várhatóan a kamatbevétel fedezetet fog 
nyújtani ezekre a költségekre. Hozzátette, hogy nagyon nehezen hajlik a bank arra, hogy 
engedje ki az uszodarészt és a wellness-részt a csarnok rendezése nélkül. Ma már annyit elért 
az önkormányzat, hogy megértették, hogy nem köthetik a kettőt egymáshoz, és egyértelmű a 
megkötött támogatási szerződés szerint, hogy tiszta, tehermentes tulajdonlapot kell produkálni 
az adás-vételi szerződéshez, a pénzügyi elszámoláshoz  Miniszterelnökség felé. Azt követően 
még foglalkozik vele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is, hiszen annak idején Ő kötötte 
meg azt a bizonyos üzemeltetési szerződés, és ezt együttesen kell felmondani az 
önkormányzatnak a Thermával- ami benne is van a határozati javaslatban.  
 
Kérdések, észrevételek, vélemények: 
 
Leveleki József kérdése, hogy az előzetesen kiküldött szerződés-tervezet 3. pontjában 
szereplő nettó összeg lett megbontva? Valamint, hogy volt „lógóban” elmaradt bérleti díja az 
önkormányzatnak, az tárgya volt ennek a történetnek? 
 
Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy vannak elmaradt kifizetetlen számlái az 
önkormányzatnak, de ez a szerződés azt nem érinti, azt teljesíteni kell a későbbiek folyamán.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Két határozati javaslat van az előterjesztés mellett. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
 

A PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” adásvételi szerződés 
elfogadásáról, valamint a szolgáltatási szerződés felmondásáról 
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A  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  
1./ az Újfehértó Önkormányzata és a Therma Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő adás-vételi szerződést a melléklet szerint 
jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a tehermentes tulajdon megszerzése után az NFM-hez 
forduljon a város képviseletében - a Therma Kft-vel együtt - a 2007. szeptember 28-án   
létrejött uszoda szolgáltatási szerződés felbontása tárgyában.  

 
 

Határid ő: azonnal                                                                              
Felelős: polgármester  

                                   
 Melléklet a 108/2014. (VII. 23.) 

 
 

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Cégnév:  Therma Kereskedelmi, Uszodatechnika és  
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 4029 Debrecen, Kígyó utca 19. 
Cégjegyzék:  Cg. 09-09-002748 
Adószám:  11152417-2-09 
Stat.szám:  11152417-6820-113-09 
Képviseli:  Gál Sándor ügyvezető igazgató 
mint „ (állag) eladó” 
 
továbbiakban: Eladó 
 
másrészről 
 
Név:               Újfehértó Város Önkormányzata  
székhely:       4244 Újfehértó, Szent István út 10 
adószám:       15732475-2-15 
törzsszám:     732473 
stat.szám:      15732475-8411-321-15   
          
képviseli:        Nagy Sándor, polgármester 
mint vevő,  
 
a továbbiakban: Vevő; 
 
„Eladó” és „Vevő” együttesen "Felek" között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
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I. Az adásvétel tárgya, szavatosság, vételár 
 
1. Felek megállapítják, hogy a 2014. július 24. napján kiváltott hiteles tulajdoni lap tanúsága 
szerint Eladó kizárólagos tulajdonát képezik az Újfehértó, 1879/2/C. hrsz-ú, 1588 m2 
alapterületű, ’tanuszoda’ megjelölésű és az Újfehértó 1879/2/A. hrsz-ú, 669 m2 alapterületű 
’wellness blokk’ megjelölésű ingatlanok. (a továbbiakban: Ingatlanok) Az ingatlanokat 
megilleti az Újfehértó 1879/2 hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog. 
 
2. Az Újfehértó, 1879/2/C. hrsz-ú, 1588 m2 alapterületű, ’tanuszoda’ megjelölésű ingatlanon 
az alábbi terhek állnak fenn: 

 
a.)  III/1. helyen 53538/2011.07.14. számon az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) javára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog 1 
000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint értékben, 

b.) III/2. helyen 65520/6/2013/10/21 számon a THERMA POOLSYSTEM Építőipari és 
Uszodatechnika Kft. (a továbbiakban: Therma Poolsystem Kft.) javára bejegyzett 
jelzálogjog 297 121 253 Ft, azaz kétszázkilencvenhétmillió-százhuszonegyezer-
kettőszázötvenhárom forint és járulékainak mértékében 

 
2.1. Az Újfehértó 1879/2/A. hrsz-ú, 669 m2 alapterületű ’wellness blokk’ megjelölésű 
ingatlanon az alábbi terhek állnak fenn: 
 

a.)  III/1. helyen 53939/2011.07.14. számon az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) javára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog 
130 000 000 - Ft, azaz százharmincmillió forint értékben, 

 
 
Eladó kijelenti, hogy a fent körülírt terheken kívül az ingatlanok per-, teher-, és 
igénymentesek, és az ingatlanokat köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, 
költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az ingatlanokon nem áll fenn olyan 
körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az ingatlanok Vevő általi 
birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlanok rejtett hibájáról sincs 
tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanokra vonatkozóan másnak elővásárlási joga 
nem áll fenn, és hogy az ingatlanokra nem kötött és jelen szerződés aláírása után sem köt 
bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű használatra 
alkalmasak, és az a Vevő által a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerülnek 
birtokba adásra. Eladó kijelenti, hogy az ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog(ok) 
vonatkozásában a bejegyzett jelzálogjog(ok) törlése esetére a törölt zálogjog(ok) ranghelyét 
fenntartani nem kívánja.  
 
Jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatban a keretbiztosítéki jelzálogjog jogosultja, az ERSTE 
BABK HUNGARY Zrt. mint keretbiztosítéki jelzálogjogosult (a továbbiakban: 
Keretbiztosítéki Jelzálogjogosult), illetőleg egyidejűleg a Therma Poolsystem Kft. mint 
jelzálogjogosult (a továbbiakban: Jelzálogjogosult) együttesen a jelzálogjog törléséhez 
szükséges, - a Keretbiztosítéki Jelzálogjogosult feltételes és  a Jelzálogjogosult feltétlen törlő 
engedélyét - ügyvédi letétbe helyezi. 
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3. Mindezek alapján Felek megállapodnak, hogy Eladó eladja, Vevő pedig jelen Szerződés 
teljesedésének eredményeként per-, teher-, és a jelen Szerződés aláírásának dátuma után 
felmerülő igényektől mentes állapotban, 1/1 arányban megvásárolja az Ingatlanokat azoknak 
összes természetes és jogi alkotórészével, tartozékával együtt a 1966/2013. (XII. 17.) számú 
Kormányhatározat felhatalmazása alapján a  ME/JHSZ/J/1170/4/2014 számú támogatási 
szerződéssel folyósított támogatás terhére a kölcsönösen kialkudott, mindösszesen nettó 
480 000 000 – HUF + ÁFA, azaz négyszáznyolcvanmillió forint + ÁFA, így bruttó 
609 600 000 - Ft, azaz hatszázkilencmillió-hatszázezer forint vételárért. 
 
4. Az I/3. pontban megállapított vételár az 1879/2/C. hrsz-ú, 1588 m2 alapterületű, 
’tanuszoda’ megjelölésű ingatlan tekintetében 420 000 000 – HUF + ÁFA, azaz 
négyszázhúszmillió forint + ÁFA, míg a 1879/2/A. hrsz-ú, 669 m2 alapterületű ’wellness 
blokk’  megjelölésű ingatlan tekintetében 60 000 000 – HUF + ÁFA, azaz hatvanmillió 
forint  +ÁFA. 
 
 
II. A Felek nyilatkozatai 
 
1. A Felek rögzítik, hogy 2007.szeptember 28-án háromoldalú Szolgáltatási Szerződést jött 

létre, az „Újfehértói Tanuszoda Projekt” PPP konstrukciójának keretében a Vevő, az 
Eladó és - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megszűnésének és 
jogutódlása folytán - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között.  
 

2. A Felek osztott tulajdont hoztak létre földhasználati szerződés (a továbbiakban: 
Földhasználati Szerződés) keretében, amelyben a Vevő ingyenes földhasználatot 
engedélyezett az Eladó felé a Szolgáltatási Szerződés időtartamára, valamint hozzájárult 
ahhoz, hogy a létesítmények az Eladó tulajdonába kerüljenek. A megépült Létesítmények 
’tanuszoda’ megjelöléssel 1879/2/B hrsz. alatt, illetve ’wellness’ megjelöléssel 1879/2/A 
hrsz. kerültek bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba. 

 
3. A Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. július 14 –én a 1879/2/B hrsz. alatt felvett ingatlan 

megosztás eredményeképpen jött létre, az 58082/3/2014.07.14 számú határozat szerint. 
 

4. A Felek rögzítik továbbá, hogy a ’tanuszoda’ megjelöléssel 1879/2/B hrsz. alatt, illetve 
’wellness’ megjelöléssel 1879/2/A hrsz. alatt felvett ingatlanok bár jogilag külön helyrajzi 
számot képeznek, a ’wellness’ megjelöléssel 1879/2/A hrsz. alatti ingatlan gépészeti 
egységet képez a ’tanuszoda’ megjelöléssel 1879/2/B hrsz. alatt felvett ingatlannal, annak 
elválaszthatatlan részét gépezi üzemeltetési szempontból. 

 
5. A Felek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordulnak - a jelen Szerződésből eredő 

tehermentes tulajdonjog megszerzését követően – a Szolgáltatási Szerződés 
megszüntetésének szándékával a Kormány 1966/2013. (XII. 17.) számú határozatának (5.) 
és (6.) pontjára való hivatkozással, amely alapján a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
a ME/JHSZ/J/1170/4/2014 számú támogatási szerződés megkötését követően a jelen 
Szerződés I/3. szerinti vételárat folyósította, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot 
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felhívta, hogy mindezekkel összhangban intézkedjen a PPP Szolgáltatási Szerződés 
megszüntetéséről. 

 
6. Vevő kijelenti, hogy 109/2014. (VII. 23.) Képviselő-testületi határozatba foglalta a jelen 

Szerződés aláírására és a Szolgáltatási Szerződés megszüntetésére szóló felhatalmazását, 
amely jelen Szerződés mellékletét képezi. (2. melléklet) 

 
7. Felek a fentiekre tekintettel kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés  

aláírásával az Eladó az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi garanciális (jótállási) és 
szavatossági jog gyakorlását, igény érvényesítését a Vevőre ruházza át. Ennek 
megfelelően az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi garanciális (jótállási) és 
szavatossági jogot, - a Vevő jogosult gyakorolni/érvényesíteni.  

 
III. A vételár és megfizetése 

 
1. Az Eladó szolgáltatási díjat kapott a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kezdő naptól, 2010. 
május 17. napjától kezdve. A díj fizetésének ellenében a THERMA Kereskedelmi Kft. 
üzemeltette a tanuszodát, és meghatározott időpontokban a Vevő kizárólagos rendelkezésére 
bocsátotta. 
 
 
2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés megszüntetésének napjától 
további 5, azaz öt napon át a jelenlegi színvonalon, de térítésmentesen üzemelteti a 
Tanuszodát. 

 
3. A Felek megállapítják, hogy a jelen adásvételi szerződés feltételeinek megállapítása és az 
Ingatlanok vételárának kialakítása során a Vevő járt el ingatlanbecslő szakember segítségével, 
- amely szakvélemény a szerződés mellékletét képezi (3. melléklet) - ezért Vevő kijelenti, 
hogy az Ingatlanokat ismert állapotban vásárolja meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
módon, így azt a szerződéskötést megelőzően teljes körűen és kellő gondossággal 
megismerte; az Ingatlanok állapotát, fizikai és jogi feltételeit – ide értve a kellék- és 
jogszavatossági feltételeket is – az Eladóval egyeztette, mely alapján az Ingatlanok számára 
minden tekintetben megfelelő. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy az Ingatlanok I/3. pont szerinti vételárát az ingatlanbecslő 
szakvéleménye alapján (3. számú melléklet), illetve azoknak fekvésére, jellegére, fizikai és 
műszaki állapotára tekintettel, figyelembe véve azok jellemzőit, felszereltségüket, továbbá 
használati és hasznosítási lehetőségeiket, kölcsönös egyeztetést követően, általuk piaci árként 
elfogadva állapították meg, magyar forintban. Szerződő felek ennek megfelelően kifejezetten 
rögzítik, hogy a vételárat értékarányosnak fogadják el. 
 
5. A Felek kijelentik, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) 88. § (1.) bekezdésében 

foglaltak  
hatálya alá bejelentkeztek, ezért a 142. § (3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek, mivel  
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belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok. Mindezekre tekintettel a Felek megállapítják, hogy 
a  

jogügylet ÁFA tekintetében fordított adózás alá esik. A Felek rögzítik, hogy jelen jogügylet 
az  

ÁFA tv. 10. §-ára tekintettel termékértékesítésnek minősül, ezért az Eladó köteles a szerződés  
aláírásának napjával a fordított adózás szabályainak megfelelő számlát kiállítani a vételárra  
vonatkozóan. 

 
6. A Vevő a teljes vételárat azaz nettó 480 000 000 – HUF + ÁFA, azaz 
négyszáznyolcvanmillió forint + ÁFA, így bruttó 609 600 000 - Ft, azaz 
hatszázkilencmillió-hatszázezer forint - a szerződés aláírását követő – 5, azaz öt banki 
munkanapon belül megfizet akként, hogy  

 
a.) a vételárból 400 000 000 - HUF, azaz négyszázmillió forint összeget Vevő 
átutal az Eladó nevén az ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-
00000000-06153694 sz. HUF bankszámlára; 
b.) a vételárból 80 000 000- HUF, azaz nyolcvanmillió forint összeget Vevő 
átutal az Eladó nevén az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000064-
48190004 számú bankszámlára; 
c.) a Vevő a jelen Szerződés III/5. §-ában foglaltak szerint a fordított adózás 
szabályainak okán a III/6. a.)-b.) pontban foglalt vételárat terhelő ÁFA 
kötelezettséget 129 600 000 – Ft-öt, azaz százhuszonkilencmillió-hatszázezer 
forintot megfizet. 

 
Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan vételára megfizetésének előfeltétele, hogy a Vevő 
rendelkezésére álljanak az alábbi dokumentumok és megvalósuljanak az alábbiak: 
 
(a) az ingatlanok 3 napnál nem régebbi, az illetékes földhivatal által kiadott hiteles tulajdoni 
lapjai, amelyen 
az ingatlanok tulajdoni lapján (tulajdoni lap III. rész) a jelen szerződésben rögzített terheken, 
feljegyzett tényeken felül más teher nem szerepel, illetve a tulajdoni lapon más teher, jog 
vagy tény bejegyzésére irányuló kérelem széljegyként sem szerepel; 
(b) a Vevő a Szerződés aláírt eredeti példányait (annak összes mellékletével együtt) 
hiánytalanul és megfelelő formában kézhez vette. 
(c) a Szerződéshez kapcsolódó egyéb, az (a) - (b) pontok alá nem sorolható, kötelezően 
benyújtandó dokumentumok hiánytalanul aláírásra és Vevő részére átadásra kerültek. 
(d) nem merül fel a gyanú, hogy az Eladó hamis adatokat szolgáltatott, illetve Vevő nem 
jutott az Eladóval vagy az Ingatlannal kapcsolatos olyan jellegű információ birtokába, illetve 
nem következett be bármilyen olyan ok vagy körülmény, amelynek ismeretében jelen 
szerződés és teljesítése többé már nem áll érdekében (érdekmúlás) vagy teljesítése többé már 
nem várható el;    
(e) Eladó az ingatlanra vonatkozó, Vevő javára szóló tulajdonjog bejegyzési engedélyt 5 db 
eredeti példányban eljáró ügyvédnél (dr. Hőrcsik Lajos Kálmán, székhely: 1043 Budapest, 
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István út 5. VI/35.) letétbe helyezte, amely tényt az eljáró ügyvéd a letéti szerződés eredeti 
példányával és/vagy eredeti letéti igazolással tanúsít Vevő részére; 
(e) a Vételár megfizetése előtt az Eladó nem szegte meg az adásvételi szerződésben foglalt 
kötelezettségeit; 
(f) az Ingatlanra bejegyzett jelzálogjogok jogosultjai az okirat I/2. pontjában rögzítettek 
szerint az okiratot készítő ügyvédnél letétbe helyezték feltételes, illetve végleges törlési 
engedélyeiket. 

 
Felek a vételár megfizetésének előbbiekben írt módját szerződésszerű teljesítésnek ismerik 
el, ez akaratuknak mindenben megfelel.  
 
A Vevő bármely okból történő elállása esetén az adásvételi szerződés a hatályba 
lépésének napjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és a Felek kötelesek az eredeti 
állapot helyreállítására. Ennek körében Vevő köteles az illetékes földhivatalhoz benyújtott 
tulajdonjog bejegyzési kérelmét visszavonni, míg Eladó köteles az esetlegesen már átvett 
vételárrészlete(ke)t maradéktalanul, az elállás közlését követő 5, azaz öt napon belül 
visszafizetni Vevő részére. A tulajdonjog bejegyzésével egy időben azonban az elállás 
joga megszűnik. 

 
IV. Tulajdonjog megszerzése 

 
1. Tekintettel arra, hogy a Keretbiztosítéki Jelzálogjogosult és a Jelzálogjogosult a vételárból 
őket megillető összeg megfizetéséig az Ingatlanokra bejegyzett jelzálogjogaikat 
fenntartják, ezért Letéteményes a bejegyzési és törlési engedélyeket azt követően köteles 
és jogosult haladéktalanul benyújtani az illetékes földhivatal részére a Vevő 
tulajdonjogának 1/1 arányú, vétel jogcímén történő bejegyzése érdekében, ha a 
Letéteményes részére – akár az Eladó, akár a Vevő által - igazolásra került az a tény (pl. 
terhelési értesítő, számlakivonat stb. útján), hogy a Vevő a III/5.  a.) pontban szereplő 
összeg átutalását az azon pontban szereplő bankszámlára visszavonhatatlanul elindította, 
illetve a III/5  b.) pontban szereplő összegeket az azon pontban megjelölt bankszámlán 
jóváírásra kerültek.  
 

2. Felek rögzítik, hogy a Jelzálogjogosult a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
’a jelzálogjog törlési nyilatkozat ’ című dokumentumot dr. Hőrcsik Lajos Kálmán 
ügyvédnél (1043 Budapest, István út 5. VI/35., kamarai nyilvántartási szám: 19289) – 
mint letéteményesnél – letétbe helyezte, továbbá Eladó is letétbe helyezte a Vevő 
tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett, visszavonhatatlan és 
feltétlen hozzájáruló nyilatkozatának 5 eredeti példányát. 

 
3. Felek – tekintettel a fenti pontokban írtakra - jelen szerződés alapján vétel jogcímén 

tulajdonjog bejegyzési kérelmet nyújtanak be a Vevő javára az illetékes földhivatalhoz 
azzal, hogy kérik ezen kérelem Inytv. 47/A § (1) bekezdés b) pontja szerinti függőben 
tartását az Eladó által a fentiekben írtak szerint kiállított tulajdonjog bejegyzési engedély 
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illetékes földhivatalhoz történő benyújtásáig, de legfeljebb jelen szerződés illetékes 
földhivatali benyújtásától számított 6 hónapos időtartamra.  

 
4. Szerződő felek egyúttal az Inytv. 44. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés aláírásával 

hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az I.2. pontban rögzített bármely teher törlésére 
irányuló kérelem a Vevő fentiek szerinti tulajdonjog bejegyzési kérelmét követően 
kerülne benyújtásra az illetékes földhivatalhoz, úgy ezen  terhek törlésére irányuló 
kérelmet az illetékes földhivatal a Vevő tulajdonjog bejegyzése  iránti kérelmét megelőző 
sorrendben intézze el.  

 
V. Ingatlan birtokba adása 

1 .  
Eladó a jelen adásvétel tárgyát képező ingatlanokat legkésőbb a teljes vételár megfizetését 
követő 5, azaz öt napon belül köteles a Vevő birtokába bocsátani saját ingóságaitól 
kiürített, kitakarított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. 
Az ingatlanok birtokba adásáig az Eladó jogosult annak használatára, míg köteles az 
ingatlanok használatával járó valamennyi terhet is viselni (közüzemi-, rezsiköltségek, 
esetleges adók, köztartozások stb.). Birtokbaadásig ugyancsak az Eladót terheli az 
ingatlanokkal kapcsolatos kárveszély viselésének terhe. Birtokbaadáskor felek a jelen 
szerződés aláírásakor megismert tartalmú és formájú birtokba adási jegyzőkönyveket 
vesznek fel, melyben rögzítik a fogyasztásmérők állását. A Vevő általi birtokba vétel 
esetén ennek megtörténtét követő 2, azaz kettő munkanapon belül köteles Vevő részére 
átadni a birtokba adási jegyzőkönyvek egy eredeti példányát. Eladó vállalja, hogy az 
ingatlant esetlegesen terhelő közüzemi költségeket a rögzített óraállásokig kiegyenlíti, 
továbbá Eladót terheli a birtokba adás időpontjáig keletkező közös költség vagy egyéb, az 
ingatlanokhoz kapcsolódó bármely fizetési kötelezettség teljesítése is.  

2. 
A Vevő ellentétes rendelkezése hiányában a birtokba adástól a Vevő jogosult az ingatlan 
használatára,  hasznainak szedésére, köteles viselni az ingatlan valamennyi terhét 
(közművek-, rezsi-, közös költségek,  adók, közterhek, használattal, fenntartással járó 
valamennyi teher, biztosítási díj stb.) és a birtokba adástól a  Vevő viseli az ingatlannal 
kapcsolatos valamennyi kár kockázatát. A közművek a Vevő nevére kerülnek 
 átírásra, amihez Eladó és Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja. A Vevő 
a birtokba adási  jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon, azaz nyolc belül köteles 
bejelenteni a tulajdonos személyének megváltozását a  közműszolgáltatók részére, 
valamint ezen határidőn belül köteles intézkedni a közművek átírása iránt  akként, hogy 
az illetékes szolgáltatónál díjfizetőként /felhasználóként/ szerződőként kizárólag a Vevő 
kerül feltüntetésre. Ennek tényét köteles legkésőbb a birtokba adást követő 15 napon, azaz 
tizenöt napon belül igazolni Vevő részére. Vevő köteles viselni az ezen bejelentési 
kötelezettség elmulasztásából eredő bármely esetleges kárt,  bírságot, költséget stb. 
 

3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Eladó a birtokba adási kötelezettségének neki 
felróható okból a fent körülírt határidőben nem tesz eleget, úgy minden egyes késedelmes 
nap után 50 000,- forint / nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni Vevő részére. 
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4.  
Az Eladó – a vonatkozó jogszabályok szerint számla kiállítására köteles – köteles a 
számláját akként kiállítani, hogy a számlában a teljesítés időpontjaként a szerződés 
aláírásának napja szerepeljen. 
 

5. Felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 
(VI.30) Korm. rendeletnek megfelelően az ingatlanokra vonatkozó energetikai tanúsítvány 
elkészítése kötelező, ennek megfelelően Eladó a [*] tanúsító által HET-000[*] számú 
energetikai tanúsítvány (4. számú melléklet) egy eredeti példányát saját költségén 
elkészíttette és Vevő részére átadta, melynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával is 
elismeri. 
 

 
VI. Egyéb rendelkezések 

 
1. A Felek a jelen adásvételi szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket megkísérlik 

egymás között közvetlen tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek 
hatáskörtől függően az Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  A jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos 
jogszabályi - elsősorban a Polgári törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.  

 
2. Az Eladó kijelenti, hogy a Magyarország jogszabályainak megfelelően alapított és 

működő gazdasági társaság, illetve a Vevő kijelenti, hogy szerződéskötési és 
ingatlanszerzési képessége semmilyen formában nem korlátozott. Az Eladó és a Vevő 
nevében eljáró képviselő(k) minden külön engedély, hozzájárulás nélkül jogosultak eljárni 
jelen szerződés megkötése során. 

 
3. Felek jelen szerződés aláírásával megbízzák dr. Hőrcsik Lajos Kálmán ügyvédet (1043 

Budapest, István út 5. VI/35., kamarai nyilvántartási szám: 19289) a jelen adásvételi 
szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Vevő tulajdonjogának bejegyzésére 
irányuló földhivatali eljárásban a jogi képviseletük ellátásával.  
A jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíjat és a földhivatali díjakat 
(igazgatási szolgáltatási díjat) a Vevő viseli.  
Szerződő felek kijelentik, hogy az adásvétellel kapcsolatban felmerülő általános illeték- és 
adófizetési kötelezettségükről az eljáró ügyvédtől általános tájékoztatást kaptak, azonban 
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adó-és illetékfizetési kérdésekre, 
az esetleges kedvezmények igénybevételére, valamint az ezekkel kapcsolatos adóhatósági 
eljárásban a felek képviseletére az ellenjegyző ügyvéd megbízása nem terjed ki.  

 
Felek adatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szabályai szerint alkalmas okirat 
bemutatása után kerültek rögzítésre. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, 
hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben és érdekükben járnak el és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenjegyző ügyvéd valamennyi általuk közölt személyes 
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adatukat – jelen szerződéssel összefüggésben - kezelje, személyes okmányaikról másolatot, 
feljegyzést készítsen. 
Felek jelen szerződésben foglaltakat egyúttal ügyvédi tényvázlatnak tekintik, és kijelentik, 
hogy jelen okirat szerződéses akaratukat teljes egészében, az általuk előadottak szerint 
tartalmazza. 

 
4.  Felek jognyilatkozataikat elsősorban a jelen szerződés bevezető részében írt 

levelezési/értesítési címükre történő postai kézbesítéssel vállalják egymással közölni. 
Felek rögzítik hogy amennyiben bármely fél által a másik fél részére – jelen szerződés 
bevezető részében rögzített levelezési/értesítési, ennek hiányában székhelycímére, ill. a 
másik féllel jelen szerződés fennállása alatt igazolt módon, írásban közölt megváltozott 
címre – postai, ajánlott tértivevényes úton megküldött írásbeli küldeményt azért nem lehet 
kézbesíteni, mert annak átvételét a másik fél “megtagadta”, vagy a posta „nem 
kereste”,„cím ismeretlen” vagy egyéb hasonló jelzéssel küldi vissza, úgy a feladástól 
számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő a küldemény. 

 
A szerződést a Felek elolvasást és megértést követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben 
megfelelőt, bármilyen kényszertől vagy fenyegetéstől mentesen, szabad akaratukból, 
helybenhagyólag, részletes ügyvédi kioktatást követően írták alá. Felek jelen szerződés 
aláírásával kijelentik, hogy aláírás előtt a szerződés valamennyi pontját – erre irányuló 
kifejezett ügyvédi felhívást követően - elolvasták, valamint a szerződés 12, azaz tizenkettő 
eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányát átvették. 
 
Egyúttal Felek hozzájárulnak személyes adataik jelen szerződéssel összefüggő kezeléséhez.  
A jelen adásvételi szerződés valamennyi fél általi aláírása napján lép hatályba.   

 
Újfehértó, 2014. július 24. 

  
……………………… 
Therma Kereskedelmi, 

Uszodatechnika és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
képviseli: Gál Sándor 

ü.i. 
(Állag) Eladó  

 

 
 
 

 
………………………………………… 

Újfehértó Város Önkormányzata 
Vevő képviseletében eljárva: 
Nagy Sándor, polgármester 

 

Alulírott, dr. Hőrcsik Lajos Kálmán ellenjegyző ügyvéd (1043 Budapest, István út 5. VI/35., 
kamarai nyilvántartási szám: 19289) kijelentem, hogy jelen okiratot felek előttem, saját 
kezűleg írták alá, a szerződés keltezésének időpontjával azonos napon, és ez alapján az 
okiratot Újfehértó, 2014.07.24. napján ellenjegyzem és szárazbélyegzőm lenyomatával 
ellátom. 
 

…………………………………….. 
dr. Hőrcsik Lajos Kálmán 

ügyvéd 
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mellékletek: 
 

1.   Ingóságok felsorolása 
2. Az önkormányzat képviselő-testületi határozata 
3. Ingatlanbecslői szakvélemény 
4. Energetikai tanúsítvány 
5. Az Eladó cégkivonata 
6. Az Eladó közjegyzői aláírási címpéldánya 
7. A Vevő aláírást tanúsító okirat 

Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a 2. számú határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2014. (VII. 23.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” adásvételi 
szerződésével összefüggő költségek biztosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt adásvételi 
szerződéséhez szükséges értékbecslésre bruttó 482 600.- forint összeget biztosít az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében – rendeletmódosítással - az általános tartalék 
terhére. 
 
2./ a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt” adásvételi szerződésével 
kapcsolatos ügyvédi díjra nettó 2 400 000.- forint összeget biztosít az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében – rendeletmódosítással - az általános tartalék terhére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Előterjesztés Újfehértó Város önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi  
       Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
       (Szóbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy csak a határozati 
javaslat került kiosztásra, mert a testületi ülést megelőzően egy órával hívta az Állami 
Számvevőszék munkatársa, aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számvevőszéki 
vizsgálatát végzi – és miután jóváhagyta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az ÁSZ 
jelentésre készített intézkedési tervet, ahhoz készült egy kiegészítés. Ezt a határozati 
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javaslatot, amiben arról van szó, hogy a képviselő-testület annak a határozatnak megfelelően 
felkéri, hogy ezt a bizonyos belsőellenőrzési együttműködési megállapodást, majd a jelenleg 
hatályos együttműködési megállapodásba kerüljön bele.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény: 
 
Szilágyi Péter kérdése, hogy ehhez a napirendhez kapott-e meghívót a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke?  
 
Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy minden képviselő-testületi ülésre kap meghívót, 
külön ehhez a napirendhez nem is kaphatott, mert három órakor hívott az ÁSZ munkatársa 
ezzel kapcsolatban.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a kiosztott határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2014. (VII. 23.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
Újfehértó Város önkormányzata és Újfehértó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
Tudomásul veszi az  Állami Számvevőszék által  az Újfehértó Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában, 2014. június 23-án megküldött 
végleges jelentéséhez készült intézkedési terv  II. pontját, amelynek alapján, felkéri a 
polgármestert, hogy 
Terjessze a Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elé jóváhagyásra az Áht.2 27. § (2) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő, Újfehértó Város Önkormányzata és Újfehértó 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 
módosítását. 
 

 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
 

15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom Önöket, arról hogy Jegyző Úrral közös megegyezésben Jegyző Úrnak a 
közszolgálati munkaviszonyát szeptember 30-ai hatállyal megszüntettem azzal, hogy 
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augusztus 1-jei határnappal mentesítettem a munkavégzés alól. Itt is szeretném megköszönni 
Jegyző Úrnak – a néhány hónap híján - 15 éves munkáját, amit a város érdekében végzett.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Úr! 
Csak megerősíteni tudom a Polgármester Urat, hogy megegyeztünk, megállapodtunk és én 
augusztus 1-jétől elköszönök Önöktől, a kollégáktól, a várostól. Sok sikert és boldogulást 
kívánok a város lakóinak és Önöknek! 
 
Nagy Sándor  
Még arról tájékoztatom Önöket, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban újabb 
többletforrás kiegészítést kaptunk. A harmadik kérdéskör, amiről szólni szeretnék az a 
szennyvízberuházásnak a jelenlegi állása. Gyakorlatilag a hálózatépítés 95 %-ban 
befejeződött a városban. Néhány perifériás utca van, ahol még folynak munkálatok, illetve az 
összekötései  történnek jelen pillanatban. Folyamatosan egyeztetünk a generálkivitelezővel. 
Ma reggel is volt egyeztetés és arra kaptam ígéretet, hogy az utak helyreállítási munkálatai, 
ami még hátra van, várhatóan szeptemberben közepére be fognak fejeződni. 
 
Suhaj István 
Az érintett útszakaszok helyreállításával kapcsolatosan – mi van a többi hellyel, ami 
problémává vált a gréderezés után, vagy nem teljesen került helyreállításra, - ezek mikor 
kerülnek helyreállításra? A másik kérdésem, hogy az esőzések kapcsán is felmerültek 
problémák, meg kellene vizsgálni, hogy azokkal a pontokkal kapcsolatban mit lehet kezdeni.  
 
Valamint ezúton szeretnék meghívni mindenkit augusztus 2-ára a Lovasbarátok 
Egyesületének a nevében a szokásos Fogathajtó Versenyünkre.  
  
Nagy Sándor az első felvetésre azt tudom mondani, hogy annyit azért tudomásul kell venni, 
hogy tegnap déltől ma reggelig 65 mm csapadék érkezett, és még a késő esti órákban 
ugyanennyit ígérnek ide Újfehértó térségében. Nyilván olyan átmeneti problémák érkeztek, 
amik nem csak nálunk, hanem az ország minden egyes helyén problémát okoztak. Egyszerűen 
képtelenség volt elvezetni ezt a mennyiségű vizet. Tegnap komoly feszültség volt a Megyei 
Katasztrófavédelem Műveletirányítási Központja és közöttem, mert az esőzés elkezdésének 
pillanatában letiltották a Tűzoltóságnak a riaszthatóságát. Azt mondták, hogy „oldja meg az 
önkormányzat, fogadjon lajtos kocsikat, hordassa el a vizeket”. Nincs is ezzel probléma, ha 
ezt valaki kifizeti, mert az tudni kell, hogy 1 m3 csapadékvíz elszállítása bruttóban 1.000.-Ft. 
Egy dologra felhívom a figyelmet, hogy tegnap félig „meghalt” a szennyvízrendszer 
Újfehértón és ennek egyetlen oka volt, hogy akkora mennyiségű csapadékvizet engedtek a 
szennyvíz rendszerbe, ami keresztmetszetben nem bírta elvinni és azt eredményezte, hogy a 
lakossági bekötéseken el kezdett visszafolyni szennyvíz. Felhívom a figyelmet, hogy a 
Nyírségvíz nagyon komoly lépéseket fog tenni az illegális csapadékvíz bekötések esetében. 
Nagyon komoly bírságokra lehet számítani azokban az esetekben, ahol direktbe rá vannak 
kötve. Méretezésben ezt nem bírja. Az is látszott, hogy az 55 lakás melletti átemelő volt az 
egyik kritikus pont, a másik a Farkasnyári úti átemelő, ahol egyszerűen letiltott a rendszer. Az 
az egy két hely, ahol a gréderezésből adódott, azt meg fogják nézni. Az összes többi földút 
esetében a műszaki átadás előtt közvetlen akarja csak helyreállítani véglegesen, mert egy 
ilyen csapadékos időjárás után kezdődhet előröl az egész.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Garibaldi úton 60 cm mély árok van, ezt meg kellene nézni, mert balesetveszélyes. 
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Nagy Sándor  
Folyamatosan nézik a kollégák.  
 
Tóth János 
Még a  szennyvíz- csatornabővítéshez annyit, hogy a Debreceni úton nagyon szép fákat 
ültettek. Azok helyére ültet-e újat a cég? 
 
Nagy Sándor 
Nem, mert egy olyan megállapodás született, és van erre egy képlet, hogy a kivágott fa 
körméretek alapján hány darab facsemete pótlása szükséges. Mi úgy döntöttünk, hogy ennek 
van egy faiskolai beszerzési ára és ezt kérjük a cégtől. Nem azt kérjük, hogy Ő telepítsen 
mindenféle fákat-, hanem ezt az összeget átutalja és úgy, mint a Bartók Bála úton elkezdtük – 
egy egységes városkép kialakítása miatt, mi fogjuk telepíteni ezeket a fákat, és egy-egy 
utcában egységes legyen a zöld felületrész. Ez több százezer forint érték, amit nekik fizetni 
kell. Két-három helyen volt, ahol tömegesen érintette a fákat a beruházás, pld. a Debreceni 
úton, a Böszörményi út egy részét, a Tímár utcát. Az utak helyreállításával kapcsolatban: a 
szilárdburkolatú utak esetében sávos helyreállítás van, ami azt jelenti, hogy azokat a 
szakaszokat állítják helyre, amit felvágtak. Ha nyilván egy fél év után töredezett az útpadka, 
és a vágások betöredeztek, akkor ezt köteles kibővíteni. A földutak esetében csak a 
helyreállítása fog megtörténni. A szilárdburkolatú utak esetében ahol elsárosodott az út a 
beruházás miatt, ott teljes helyreállítás van, ahol elegendő a sávos, ott sávos helyreállítás fog 
menni.  
 
Bencze Istvánné 
Annak idején a Váci úton volt egy feltérképezés és ahol az útnak a lejtése úgy adta meg, hogy 
oda árkokat kell nyitni, ott ki is ásták. De sok ember visszatemette. Ez a nagy helyzet, hogy el 
kellene, hogy vezessék a csapadékvizet.  
 
Nagy Sándor 
Ez a helyzet a Farkasnyári úton is, tehát, ha valaki a víz természetes szikkasztási lehetőségét 
elfedi, az komoly problémákat fed fel.  
 
Tájékoztatom még Önöket, hogy július 28-ától augusztus 10-áig igazgatási szünet lesz a 
Polgármesteri Hivatalban. Nyilván a halálesetekkel és születéssel kapcsolatosan el lehet érni a 
kolléganőt. A szünet után, a betemetett szikkasztóárkokkal kapcsolatosan meg fogja tenni a 
városüzemeltetési csoport a szükséges lépéseket.  
 
Leveleki József 
Van példa arra, hogy térburkolás mellett is meg lehet oldani kulturáltan és hatékonyan a  
felszíni vizek elvezetését. Én inkább ott látom a problémát, és ha ez így nem teljesen 
képszerűen világos, akkor én erre tettem egy kíséretet és működik a dolog. De ott, ahol addig 
nem jut el a Tisztelt honpolgár, hogy a gazt, a dudvát kitakarítsa az árokból, ott hiába nincs 
díszburkolat, ott megáll a víz, és visszaduzzasztja a maga előtti részt. Így már én is „kaptam” 
60 cm magasságú vizet. Magyarul az a helyzet, hogy meg lehet oldani azt a helyzetet.  
 
Nagy Sándor 
Egyetértek azzal, hogy mentalitásbeli problémák is vannak.  
 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom.  
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el Nagy Sándor polgármester Úr a 
nyilvános ülést 17 óra 05 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Nagy Sándor        Dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester          j e g y z ő 


