
Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……../2016. (IV.20.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés pályázati konstrukcióra 

 

Balajt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 - 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítése pályázati konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” 

címmel a 2. célterületre. 

A fejlesztendő épület címe: Balajt, Fő út 28., helyrajzi száma: 91. hrsz 

Balajt Község Önkormányzata vállalja 999.500,- Ft. összegű önerő 

biztosítását Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

terhére. 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

   

Határidő: 2016. április 21., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Balajt, 2016. április 20. 

 

   

                               

     Szabó Zoltán 

     polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……../2016. (IV.20.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt 

előkészítő tanulmány készítésére a VP-6-7.4.1.1-16 - 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés pályázathoz 

Község Önkormányzata a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati 

konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre 

benyújtandó pályázathoz készítendő projekt előkészítő tanulmány 

elkészítésével megbízza a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési 

Szolgáltató Nonprofit Kft-t. 

Balajt Község Önkormányzata a tanulmány elkészítésének díját - ami 

a projektösszeg 1%-a Balajt Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

   

Határidő: 2016. április 21., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Balajt, 2016. április 20. 

 

   

                               

      Szabó Zoltán 

     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről  

Balajt Község Önkormányzata (székhely: 3780 Balajt, Fő út 55. adószám: 15548689-1-05, 

képviseli: Szabó Zoltán (polgármester), mint megbízó, (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft  (székhelye: 3780 

Edelény, Borsodi út 2. fsz. adószám: 25401037-2-05, számlaszám: 54300053-10010134 képviseli 

Nagyné Sándor Edina  ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 

együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiakban megállapított feltételek  

1./  A szerződés tárgya: 

Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány elkészítése VP-6-7.4.1.1-

16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati konstrukció 2. célterület keretében. 

Pályázat címe: „Gyerekház felújítási munkái” 

Fejlesztés helye: Balajt, Fő út 28., helyrajzi száma: 91. hrsz 

 

2./ A szerződés összege:  
 

A feladatok végrehajtásáért Megbízottat a projektösszeg bruttó 1 %-a, azaz 199.900,- Ft illeti 

meg. 

                 

3./ Fizetési feltételek: 
 

A díj kifizetése számla ellenében átutalással történik teljesítést követő 30 napig. 
 

4./ Teljesítés határideje:  
 

Pályázat benyújtása illetve az esetlegesen hozzá kapcsolódó hiánypótlás teljesítési határideje. 

Pályázat benyújtási határideje: 2016.04.21-2016.07.16. 
 

5./ Egyéb rendelkezések: 
 

Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről Megbízottat tájékoztatni 

köteles. 

Megbízott köteles a feladatát Megbízó további utasításainak megfelelően ellátni, az utasítás 

szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles Megbízót felvilágosítani. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. ide vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

Szerződő felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. 
 

E d e l é n y, 2016. április 20. 

 

………………………………………                     ………………………………………… 

  Megbízó             Megbízott 
 


