
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

140/2011. (VIII.03.)  
határozata 

 
a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca tagintézménye Mezőladány, valamint a Czóbel Minka tagintézménye 
Anarcs fejlesztése tárgyú beruházás pénzügyi bonyolításáról szóló megállapodások 

módosításáról 
 
 

A Képviselő-testület: 
 
 a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca tagintézménye Mezőladány, valamint a Czóbel Minka tagintézménye Anarcs 
fejlesztése tárgyú beruházás pénzügy bonyolításáról szóló megállapodásokat az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a pályázattal kapcsolatos pénzügyi 
bonyolítást Tornyospálca Község Önkormányzata végzi. Erre tekintettel Mezőladány/Anarcs 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással kapcsolatos saját 
forrás összegét legkésőbb a kivitelező által kiállított számla fizetési határidejének lejárta előtt 
5 nappal átadja Tornyospálca Község Önkormányzata részére. Kötelezettséget vállal továbbá 
arra, hogy amennyiben a támogatás 70 %-a a kivitelező számlája fizetési határidejének 
lejártáig nem érkezik meg, az annak megfelelő összeget is átadja Tornyospálca Község 
Önkormányzata részére. A számla szakmai teljesítésének igazolását Tornyospálca Község 
Önkormányzatának Polgármestere végzi a műszaki átadás-átvételt követően, melyen a 
műszaki ellenőr és Mezőladány/Anarcs Község Önkormányzatának Polgármestere is részt 
vesz. Tornyospálca Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázattal 
kapcsolatos pénzeszközöket elkülönítetten kezeli és azzal a pályázat befejezését követő 15 
napon belül elszámol.” 

2. A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a pályázat keretében megvalósítandó 
beruházás a támogatási összeg valamint a saját erő összegéből nem fedezett, esetlegesen 
felmerülő költségeit - előzetes egyeztetést követően – Mezőladány/Anarcs Község 
Önkormányzata köteles viselni. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a pályázó 
megrendelése által a kivitelezés költsége nem haladhatja meg a tervezői költségvetésben 
foglalt összeget.” 

 
3. A megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben. 
 
4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

  
Felelős: polgármester                                   Határidő: 2011. augusztus 31. 
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140/2011. (VIII.03.) határozat melléklete 
 

M E G Á L L A P O D Á S – M Ó D O S Í T Á S 
 
amely létrejött egyrészről Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, 
Rákóczi u. 23., képviseli: Lukácsi Attila polgármester) másrészről ………… Község 
Önkormányzata (………………………….., képviseli: ………………polgármester) között 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Szerződő felek a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és 
Könyvtár Tornyospálca ………………tagintézménye fejlesztése tárgyú beruházás pénzügy 
bonyolítása tárgyában kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Szerződő felek a megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint módosítják 

„3. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a pályázattal kapcsolatos pénzügyi 
bonyolítást Tornyospálca Község Önkormányzata végzi. Erre tekintettel ………………. 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással kapcsolatos saját 
forrás összegét legkésőbb a kivitelező által kiállított számla fizetési határidejének lejárta előtt 
5 nappal átadja Tornyospálca Község Önkormányzata részére. Kötelezettséget vállal továbbá 
arra, hogy amennyiben a támogatás 70 %-a a kivitelező számlája fizetési határidejének 
lejártáig nem érkezik meg, az annak megfelelő összeget is átadja Tornyospálca Község 
Önkormányzata részére. A számla szakmai teljesítésének igazolását Tornyospálca Község 
Önkormányzatának Polgármestere végzi a műszaki átadás-átvételt követően, melyen a 
műszaki ellenőr és ………………… Község Önkormányzatának Polgármestere is részt vesz. 
Tornyospálca Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázattal 
kapcsolatos pénzeszközöket elkülönítetten kezeli és azzal a pályázat befejezését követő 15 
napon belül elszámol.” 

2. Szerződő felek a megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„6. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a pályázat keretében megvalósítandó 
beruházás a támogatási összeg valamint a saját erő összegéből nem fedezett, esetlegesen 
felmerülő költségeit - előzetes egyeztetést követően - ……………. Község Önkormányzata 
köteles viselni. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a pályázó megrendelése által a 
kivitelezés költsége nem haladhatja meg a tervezői költségvetésben foglalt összeget.” 

3. Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodás egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal maradnak hatályban.  

Alulírott szerződő felek a megállapodás módosítását helybenhagyólag aláírjuk. 
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Tornyospálca, 2011. ……………………… 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  ……………….   Község Önkormányzata            

       Lukácsi Attila polgármester                          …………………. polgármester  
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