
K I V O N A T 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 4-én 16 órakor 
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.  
 

Tárgy: KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai 
csoportszobával történő bővítése” elnevezésű nyertes pályázati projekt közbeszerzési 
eljárásában a nyertes közös ajánlattevőkkel  kivitelezési szerződés módosítása.       

Jelenlévő képviselők száma: 8 fő 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2013. (IV. 4.) határozat: 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0033 „Tura 
Többsincs Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése” tárgyú hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárásban az előterjesztett kivitelezési szerződés tervezetet az alábbi 
módosításokkal hagyja jóvá: 

1.) A Képviselő-testület megismerte a jegyző tájékoztatását a Saturnus Kft-
ügyvezetőjének, Farkas Sándornak 2013.április 3-án telefonon történt megkereséséről, 
mely szerint a szerződés tervezet megismerését követően  a számla kibocsátójaként a 
Boros és Sánta Kft.helyett  a Saturnus Kft.megnevezését kéri. . 

2.) A Képviselő-testület a 2013. április 8.-a 9,00 h-ra tervezett szerződéskötést 
megelőzően  meg kívánja vizsgálni annak lehetőségét, hogy a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásban közös ajánlattevőként nyertesnek nyilvánított ajánlattevők közül 
bármelyik fél jogosult-e az eljárás ezen szakaszában , a benyújtott ajánlat tartalma alapján 
nyilatkozni a számla kiállítás vonatkozásában, ezért a szerződés tervezet módosítására a 
Képviselő-testület felhatalmazza Tura  Város Polgármesterét arra az esetre, ha a 
Közbeszerzési Hatóság vagy a MAG Zrt.-mint Közreműködő Szervezet  álláspontja a 
határozat melléklete szerinti szerződés tervezettől a számla kibocsátására jogosult 
ajánlattevőre vonatkozóan eltérő, illetve lehetővé teszi a közös ajánlattevők közül a másik 
gazdasági társaság ( Saturnus Kft.) számlakibocsátását az önkormányzat felé. Ennek okán 
a Képviselő-testület a 2013. április 8-ra tervezett szerződéskötés időpontját elhalasztja. 

 
3.) A Képviselő-testület a szerződés tervezet 3.6 pontjának második bekezdését     az 
alábbiak szerint egészíti ki, és felkéri a polgármestert, hogy a szerződés-tervezet 3.6 
pontja második bekezdésének módosításáról gondoskodjék. 

„ 3.6 …A Vállalkozó a számla kibocsátásáról legkésőbb a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítés dátumáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű 
időn belül (maximum 15 nap) köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles átadni vagy 



megküldeni az általa kibocsátott számlá(ka)t (mellékelten csatolva az aláírt 
teljesítésigazolás(oka)t) annak kibocsátását követő 5 napon belül. Amennyiben a 
Vállalkozó által kibocsátott számla adattartalmát módosítani kell, úgy a Vállalkozónak az 
általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint kiállított számlával egy 
tekintet alá eső okirattal kell gondoskodnia a módosításról. A számlával egy tekintet alá 
eső okirat kibocsátásáról a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell Vállalkozónak gondoskodnia. 
A számlát Megrendelő címére az aláírt teljesítésigazolás csatolásával köteles Vállalkozó 
benyújtani. Megrendelő szállítói finanszírozás esetén a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően (4/2006 (XII.23) Kormányrendelet) kiállított kifizetési kérelmet, melynek 
melléklete a Vállalkozó által benyújtott számla, 30 napon belül juttatja el a Kifizetésre 
Kötelezett Szervezethez. 
Ha a Megrendelő – illetve szállítói finanszírozás okán a Közreműködő Szervezet - részéről 
kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő, illetve a 
Közreműködő Szervezet a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatja a 
Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő illetve 
a Közreműködő Szervezet általi kézhezvételétől kell számítani. Minden ilyen esetben a 
számla visszaküldése/helyesbítő számla kiállítására vonatkozó igény a felek 
megállapodása alapján a számában foglalt követelés vitatását is jelenti. Ezekben az 
esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. Kizárólag a hiánytalanul és a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számítottan történik 
kifizetés. A kifizetésre kötelezett szervezet, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem 
vesz igénybe alvállalkozót a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint, a szerződésszerű teljesítés 
követően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti ki az ellenszolgáltatást” 

 
 
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a közbeszerzési szakértőt és 
a nyertes ajánlattevőket tájékoztassa 

Határidő: 1.pont tekintetében 2013. április 15.  

     3.pont tekintetében : azonnal 

Felelős: Szendrei Ferenc polgármester  
 
 

Kmf. 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 


