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JEGYZ6K6NYV

Kesziilt: Cserh6tszentiviin Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2015. okt6ber 28. napjin a
M6trasz6ltisi Koz<is Onkorm6nyzati Hivatal Cserhdtszentivrini Kirendelts6g6nek 6piilet6ben
( Cserhritszentiv6n, Kossuth utca 1. ) megtartott rendkiviili iil6s6r6l.

Jelen vannak: Cs6r6 Istv6n
Lord Eszter

polg6rmester
alpolg6rmester

Balls Istv6n Andr6s k6pvisel6
Benyey Zsolt kepvise16

CservolgyiZoltinBarnabris k6pvisel6

Tandcskoz6si iossal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin K1tti aljegyz(5

Cs6r6 Istv6n pols6rmester kirszontotte a je1enl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel6k koziil
mindenki jelen van, a testiilet hatSrozatkdpes. Ismertette, hogy az Onkormdnyzat hatirlyos SZMSZ-e
szerint a halaszt6st nem tiir6 esetben a polg6rmester a k6pvisel6-testiilet ii16s6t rovid irton is
osszehivhada. Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesit6si m6d igdnybe vehet6. Ez6rt nem keriilt sor a
jelenlegi iil6sre meghiv6 kikiild6s6re, hanem telefonon lett osszehirrya a testiilet.

Napirendi iavaslat

l. Tijlkoztatils - falugondnoki g6pjrirmti beszerz6se tilrgyiban - Kcizbeszerz6si Bizottsiig riltal
6rv6nyesnek min6sitett p iiy ivatr 61.

El6terieszt6: Cs6r6 Istv6n polgrirmester

2. Javaslat falugondnoki g6pj6rmii vrisdrliisilhoz szi.iks6ges visszat6ritendS t6mogat6s
ig6nybev6tel6re

Ekjterieszt6: Cs6r6 Istv5n polgiirmester

3. Javaslat ajelenlegi falugondnoki g6pj6rmti 6rt6kesit6s6re
Ekjterieszt6: Cs6r6 lstv5n polg6rmester

Megk6rdezte, hogy a napirenddel a k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont
felv6tel6re. A testiilet egyhangrilag elfogadta a napirendet.

1. Napirend

Cs6r6 Istvrln polg6rmester elmondta, hogy a falugondnoki g€pjrirmti beszerz6s6vel kapcsolatban a
kozbeszerzlsi elj 6r6sban aj 6nlattev6k6nt h6rom forgalmaz6t kerestek meg.
l. Luk6cs & Tamris Kft 2600 Yitc,Kazinczy L it I.
2. Miskolc Aut6hiiz Kft 3534 Miskolc, L6rrintfflr Zs. u.30/A
3. Automobil-Eger- 97 Kft. 3000 Eger, Faiskola irt 68.

A felk6rt ajrinlattev6k kriziil ket forgalmaz6 nytrjtotta be hatririd6re aj6nlat6t:
- Miskolc Aut6h6z Kft 3534 Miskolc, L6r6ntff, Zs. u. 30/A ajrinlati ira-. nett610.250.000 Ft
- Automobil-Eger- 97 Kft. 3000 Eger, Faiskola ft 68. aj6nlati 5ra: nett6 I 0.245.000 Ft.

A kozbeszerz6si birdl6bizottsrig dcint6se alapjin javasolja a k6pvisel6-testiiletnek, hogy az elj6rrist
nyilv6nitsa eredm6nyesnek, az Automobil -Eger-97 Kft. ajfinlatrit nyilvilnitsa 6rv6nyesnek 6s - mint a
legkedvez6bb aj6nlatot - nyilv6nitsa a nyertes aj6nlatnak.

K6rte a k6pvi s el6k 6szrev6tel e it, hozzitsz6l|sait



A k6pvisel6-testiilet tagi ai egyet6rtettek a pol grlrmester j avaslat6val.

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal - az alihbihatirozatothozta'.

Cserhritszentivrln Kiizs6g Onkormrinvzata K6pvisel6-testiilet6nek
36/201 5.(X.28.) szrimri hat6rozata
Falugondnoki g6pj {rmii kozbeszerz6,si elj 6r6sfval kapcsolatban

1.) Cserhitszentivin Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testlilete, mint a

Dont6shoz6 testiilet meg6llapitja, hogy ,, A Mezogazdas6gi 6s Vid6kfejleszt6si
Hivatalhoz 8895360348 azonositri szimon benyrijtott t6mogat6si k6relemben
megieliilt g6pjirmri beszerz6se " targyi - a Kbt. l22lA 5 szerinti - hirdetm6ny
kozz1tdtele n6lkiil i elj 6r6s er e dm d ny e s.

2.) CserhStszentivdn Kozseg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete, mint
Dijnt6shoz6 testiilet meg6llapitja, hogy az Automobll-Eger-97 Kft. ajrinlata

6rv6nyes, a benyitjtott igazol6sok alapj6n nem tartoznak akizfro okok hat6lya al6,

az ajinlatteteh felt6te leknek me gfel elnek, szerz6d6skot6sre alkalmasak.

3.) A K6pvisel6-testiilet, mint Dont6shoz6 testtilet megrillapitja, hogy ,, A
Mezdgazdasigi 6s Vid6kfejleszt6si Hivatalhoz 8895360348 azonosit6 szfmon
benyrijtott t6mogat6si k6relemben megieliilt g6pj6rmii beszerz6se

kozbeszerztsi eljrir6s nyertes ajiinlattev6je az ajrinlatt6teli felhiviisban
meghatdrozott biriilati szempont alapj6n az Automobil-Eget-97 Kft. A
K6pvisel6-testi,ilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a kozbeszerz6si eljrlr6s

lefolytat6s6val megbizott Utkataszter Bt. ( 3100 Salg6tarjiin, Fiileki rit 39. ) 6ltal

elokeszitett szerz6d6st kosse meg, irja al6.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Cs6r6 lstv6n polg6rmester

2. Napirend

Cs6r6 Isfviin polsiirmester tijekoztatta a K6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a falugondnoki g6pjrirmti

v6s6rl6s6ra az onkorm6nyzat 10.000.000 Ft osszegben, a nett6 kiadrisra jut6 osszeget nyerte meg.

A pitlydzat ut6finanszirozast, tehat meg kell ekilegezni a t6mogat6si cisszeget, 6s rendelkezni kell a

saj6t ero osszeg6vel is. Mivel nagyon rtrvid az id6, nincs lehet6segiik pdnzint1zett6l 6ven beliili
felhalmozisi hitel felv6tel6re ezert azt javasolta, hogy 10.500.000 Ft osszegr6l kijssenek

mag6nszemellyel t6mogat6si szerzod6st. Tiimogat6t tal6ltunk, aki a fenti cisszeget megel6legezi az

onkormrinyz at rlszlre. K6sziilt egy T6mogathsi szerzodls tervezet, amelyet minden k6pviselo az iil6st

megel6z6en megkapott es 6ttanulmdnyozhatott (1. szimri mell6klet).

K6rte a k6pvi sel6k 6 szrev6te I eit, hozzdsz6l|sait.

A k6pvisel6testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat5val.

A K6pvisel6testirlet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alihbihatirozatothozta:

CserhStszentivf n Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
37 I 2015.(X.28.\ szhmfi hatflr ozata
T6mogatdsi szerz6d6ssel kapcsolatban



A K6pvisel<i-testiilet tgy dontott, hogy a falugondnoki g6pjrirmti
megvilsiiLrlSsithoz a csatolt t6mogat6si szerz6d6s szerint 10.500.000 Ft tisszegli
visszat6ritend6, fejleszt6si c6lir megelolegezo tilmogatiist vesz ig6nybe.

A Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgSrmester a t6mogat6si szerzodls
megkrit6 s6re, al6ir 6sir a.

Hat5rid6: azonnal
Felel6s: Cs6re Istviin polg6rmester

3. Napirend

Cs6r6 Istvrln pole6rmester iavasolta, hogy a jelenlegi falugondnoki g6pjdrmtivet 6rt6kesits6k, 6s
annak az eladds6b6l szdrmaz6 bevetelb6l is biztosits6k a sajrit er6 osszeg6t.

Cservolevi Zolt6n Barnab6s k6pviseki szerint el6szor 6t kellene vizsg6ltatni az autot hozz6 6rii|
szakemberrel, 6s ennek alapjin lehetne az 6rat meghat6rozni, azonban - szerinte - egy minimum
osszeget elad5si rirk6nt mindenk6pp meg kell hat6rozni.

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek, hogy a jelenlegi g6pj5rmtivet 6rtekesitik, 6s annak
bev6tel6b6l is biztositjrik a saj6t er6 <isszeg6t.

A K6pv i s e I 6-te stii I et 5 i gen szav azattal az alihb i hatdr o zatot hozta:

Cserhritszentivrin Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
38/2015.(X.28.) szrimf hatdrozata
Falugondnoki g6pjirmii 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban

l.) Cserhritszentivdn Ktizseg Onkormiinyzata Kepviselci-testiilete ugy dontdn, hosy a
jelenleg tulajdoniiban l6v6ltuAv'j..r.*flTri.tipusir, .Liy.llA8.........forgi'imi
rendsz6mf falugondnoki g6pjrirmtivet 2.400.000.- Ft minimrilis eladdsi riron
6rt6kesiti. Az eladrisdb6l szirmazo bev6tel6t sajdt erdk6nt az tjonnan
megv6siirl 6sra keriil 6 falugondnoki g6pj 6rmti beszerz6 s6re forditj a.

2.) Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a g6pjrirmii 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban a
tov5bbi sziiks6ges intezkedeseket tegye meg.

Hatririd6: folyamatos
Felel6s: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rdes, 6szrevetel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte a
r6szv6telt, s az iil6st bezdrta.

r.)

2.)

;'fi3'4-

,ck
iec

I

kmf.

Nagyn6 Kaszala Ki
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JELENLETI IV

Cserhftszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2015. okt6ber 28. napjfn megtartott rendkiviili iil6s6re

Cs6rd IstvSn polgSrmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s Istvrin Andr6s k6pviselo

B6nyey Zsolt k6pviselo

Cservolgyi ZoltinBarnabiis k6pvisel6

Taniicskoz6si joggal r6szt vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6sz6rol megjelent:

r- '\C'1"- 'I r.
.\?.a+-e61.x*- Kocrr-*-r-e--



rAvroclrAsl sznnz6nns
visszat6ritend6 timogatits foly6sitrlsfhoz

N6v:

Lakcim:

Ad6azonosit6 jel:

Bankszfimlaszhm:

Telefon:

(a tov6bbiakban: T6mogat6) 6s

N6v: Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata

Sz6khely: 3066 Cserhitszentivdn, Kossuth rit l.

Ad6szilm: 15452025-l-12

Banksz6mla sz6m: I l7 41024- I 5 452025

Telefon: 06 32 382 026

k6pviselet6ben: Cs6r6 Isfv6n polg6rmester

(a tovdbbiakban: T6mogatott) meg6llapodnak az alSbbiakban:

l. Felek el<izm6nyk6nt rogzitik, hogy T6mogatott a vid6ki gazdasig 6s a lakossilg szSmhra nyrijtott

alapszolgdltat6sok fejleszt6s6re 2015-t6l ig6nybe vehetri t6mogat6sok r6szletes felt6teleirol sz6l6

2112015. (IV.17.) MvM rendelet alapjdn, 2015. m6jus 7-6n benyirjtott 8895360348 azonosit6sz6mri

t6mogatSsi k6relm6vel 10.000.000.- Ft vissza nem t6ritend6 t6mogat6st nyert. A Mezogazdas6gi 6s

Vid6kfejleszt6si Hivatal 2015. november 6-5n kelt, 1746536174 azonosit6 sz6mi hathrozat|val

TSmogatottnak 1 db Volkswagen Transporter T6 Kombi RT tipusri, rij mikrobusz beszeruls6re nyilik

lehetos6ge. Ap6ly6zati feltetelek 6rtelm6ben a g6pj6rmtibeszerzlst 2015. november 13. napjfig meg kell

val6sitani. A beszerz6s ut6finanszirozhsi. A tbmogatfisi hathrozat jelen szerz6d6s 2. szbmu mell6klet6t

klpezi.

2. E meg|llapod6s al|irfnhval egyidejtileg a T6mogat6 10.500.000.- Ft (azaz tizmilli6-otszizezer forint)

fejleszt6si c6hi, visszat6ritendo t6mogat6st nyirjt a T6mogatott rlszlre 53, azaz otvenhSrom nap

idotartamra, az l. pontban megjelolt g6pjrirmii beszerz6,s6hez.



3. Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete a visszat6ritendo tilmogat5s

elfogad6s6t a3712015.(X.28.) szdmir k6pviselo-testiileti hatSrozattalhagyta j6v6.

4. A T6mogat6 atSmogatSst e szerzodls al6ir6s6nak napj6n a T6mogatottr6sz6re fitutalta az OTP Bank

Nyrt. Priszt6i Fi6kj6n6l vezetett 11741024-15452025-00000000 szimi kolts6gvet6si sz6ml6jira, a

T6mogatott ennek t6ny6t a szeruodls al6ir6sival elismeri.

5. Tdmogatott a t6mogat6s osszeg6t ap6ly6zat keret6ben benyirjt6sra keriilo 1. sz6mri kifizet6si k6relem

Mezdgazdas6gi 6s Vid6kfejleszt6si Hivatal 6ltali teljesit6s6t kovet<j 1 banki munkanapon behil, de

legk6s<ibb 2015. december 31. napjdig egy osszegben visszautalja Tdmogat6 rdszlre.

6. Amennyiben a T6mogatott2015. 6v december 31. napjriigatimogat6si osszeget nem fizeti vissza,

k6sedelembe esik.

7. K6sedelmes fizet6s eseteben a t6mogat6si <isszeg utiin a T6mogatott 6vi l0 %-os k6sedelmi kamatot

lartozikfrzetni.

8. T6mogatott nem teljesit6se eset6n, az ir6nyad6 elj6r6s a jogszab|lyon alapul6 beszed6s (inkassz6)

alkalmazhsa.

9. Amennyiben Trimogatott v6llalt frzetlsi kotelezetts6g6nek teljesit6s6t illet6en k6sedelembe esik,

T6mogat6 mindenf6le el6zetes felsz6lit6s n6lkill jogosult a kovetel6st a frzetlsi hatrlrid6 eredm6nytelen

eltelt6t kovet6 10 napon beliil jelen szerzod6s elv6laszthatatlan mell6klet6t k6pezo felhatalmaz6

nyilatkozat alapjfun beszed6si megbiz6ssal 6rv6nyesiteni. A beszed6si megbizirs eredm6nytelens6ge

eset6n aTLmogat6 a kovetel6st bir6srlgi fton 6rv6nyesiti.

10. T5'mogatott v6l1alja, hogy fenti felhatalmaz6 nyilatkozatot a jelen szerz<id6s elvillaszthatatlan 1.

szhmlf mell6klet6ben szerepki tartalommal szSmlavezetri hitelint6zet6n6l megteszi 6s azt a Tiimogat6

fel6 a nyilatkozat egy eredeti p6ld5nyrinak megktild6s6vel igazolja jelen szerzod6s al6ir6s6t6l sz6mitott 3

napon beliil.
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11. A szerz<id6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torvdnykiinyv vonatkoz6 rendelkezdsei,

tov6bb6 a thr gyra vonatkoz6 egy6b jogszabrllyok el6ir6sai 6rv6nyesek.

12. Felek kikotik a jelen szerzcid6ssel kapcsolatos esetleges jogvita eldont6se tigy6ben - a pertfirgy

6rtek6nek fiiggv6ny6ben - a P6szt6i Jrlr6sbir6sSg vagy a Balassagyarmati Torv6nysz6k kizrir6lagos

illet6kess6g6t.

Kelt: Cserhiltszentiviin, 2015. november 9. napjdn.

T6mogatott

k6pviselet6ben: Cs6r6 IstvSn polg6rmester

T6mogat6

Elottiink, mint tanirk ekjtt:

Tanf l:

Tanl02:

a
J



1. mell6klet
Felhatalmaz6 lev6l

Tisztelt

(szfrmlavezet6 neve 6s cime)

Megbizom/megbizzuk Onoket az ali$b megjelolt fizetesi sz|mlilnk terhere az al6bb megnevezett

Kedvezm6nyezett 6ltal benyirjtand6 azonnali beszedesi megbiz6s(ok) teljesitesere a kovetkez6kben foglalt
felt6telekkel:

A felhatalmazds id6tartama: Visszavonisig

A beszedesi megbizishoz okiratot nem kell csatolni.
Tov6bbi feltetelek a felhatalmazds csak a Kedvezm6nyezett irSsbeli hozz|jfrulSsival vonhat6

vissza

KeIt,............ 6v,........................ h6.....nap

frzetiS f6l szdmlatulaj dono s

c6gszeni aliir{sa

Zirzd6k:
..P6nzintdzet, mint a

Szdmlatulajdonos sz6mlavezetri bankja tudom6sul vessztik, hogy a Kedvezm6nyezett Szdmlatulajdonossal
szemben fennrill6 b6rmely kciveteleset a sz6mlatulajdonos sz6mlAja terh6re beszed6si megbizris ftj6n
erv6nyesitheti. Kijelentjiik tov6bb6, hogy a fenti felhatalmaz6 lev6l alapjrin benyirjtott beszed6si megbiz6st
mindaddig teljesitjiik, ameddig annak visszavon6s6r6l a Kedvezm€nyezett irdsbeli nyilatkozataban nem
rendelkezik.

FizetS f6l sz6mlatulaidonos
megnevez6se:

Felhatalmaz6ssal 6rintett
fizetesi sz6ml6jinak
n6nzforsalmi i elzosz|ma:
Kedvezm6nyezett neve:

Kedvezm6nyezett fizet6si
sziml|jinak p6nzforgalmi
ielzoszitma'.

plnzintlzel
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