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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. április 28-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 
 

a.) Napirendje 
b.) Határozatai  
c.) Jegyzőkönyve 
d.) Mellékletek 

 
 

NAPIREND 
 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

3. A XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi megrendezéséről és 
szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

4. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásához készült 
ingatlan adásvételi szerződésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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8. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Rappai Andreának és Bukovi Máriának, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává történő megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. A III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull találkozó megrendezésének 
támogatásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

12. Utak, járdák felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
                          a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, helyzetértékelő 
tanulmányáról, akciótervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett közérdekű lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjáról, 
fejlesztési tervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

17. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
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18. A 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

19. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. A Junior Zrt-vel megkötött koncessziós szerződésben foglaltak ellenőrzésére 
élelmezési szakember megbízásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Őrzés védelmi és GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Tájékoztató az újrahasznosított hulladékból előállított köztéri bútorokról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 17. és Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 30. szám alatti 
ingatlan felajánlásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól és a 
személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és karbantartása” tárgyú pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtandó pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

27. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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28. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. A térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

31. A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

127/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. április 28-i nyílt ülése 
napirendjeiről 

 
128/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató 

tudomásul vételéről 
 
129/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 
 
130/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város 

Önkormányzat általi megrendezéséről és szervezéséről 
szóló megállapodás megkötéséről 

 
131/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló 

ingatlan megvásárlásához készült ingatlan adásvételi 
szerződésről 

 
132/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
133/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadásáról 
 
134/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. Dr. Koppány Tibornak és Dr. Ákos Eleknek, az 

Önkormányzat jogi képviselőinek megbízásáról a 
Törökkút Kft. Alapító Okirata módosításának 
benyújtására 

 
135/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
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136/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
137/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. Rappai Andreának és Bukovi Máriának az Ercsi 

Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává történő 
jelöléséről 

 
138/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
139/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull 

találkozó megrendezésének támogatásáról 
 
140/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi 

felhívás kiírásáról  
 
141/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő 

átvilágításáról, helyzetértékelő tanulmányáról, 
akciótervéről  

 
142/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett 

közérdekű lakossági bejelentésről 
 
143/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 

gazdasági programjának, fejlesztési tervének 
elfogadásáról 

 
144/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az önkormányzat és intézményei 2014. évi 

költségvetésének  maradványáról  
 
145/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról 
 
146/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet 

létrehozásáról 
 
147/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az ercsi közétkeztetés helyzetéről történő objektív, átfogó 

értékelés elkészítésére előirányzat biztosításáról 
 
148/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei 

vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatáról, új ajánlatok megkéréséről 

 
149/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az újrahasznosított hulladékból készült kültéri 

hulladékgyűjtők, illetve virágtartóval kombinált padok 
Ercsiben történő előállításának és elhelyezésének 
támogatására pénzügyi keret biztosításáról 
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150/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey utca 17. és Kölcsey utca 30. 
szám alatti ingatlanok megvásárlására vonatkozó 
ajánlatról 

 
151/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi 

intézményi térítési díjairól és a személyi térítési díjak 
megállapításánál alkalmazható kedvezmények 
mértékéről  

 
152/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és 

karbantartása” tárgyú pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 

 
153/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. 

között, „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása” tárgyú 
megbízási szerződés megkötéséről 

 
154/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 

 
155/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állásra 

benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság 
megválasztásáról 

 
156/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira 

előirányzat biztosításáról 
 
157/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
158/2015. (IV.28.) Kt. sz. hat. a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról 
 

R e n d e l e t e k 
 

6/2015. (V.4.) ök. rend.  az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 
7/2015. (V.4.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
8/2015. (V.4.) ök. rend. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és 

tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
 
Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. április 

28-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
                         Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 



7 
 

 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő                          
 Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 

                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Karsai Gergely képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő                          
                         Propszt Zsolt képviselő                          
                         Sandi József képviselő  
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                     
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
április 28-i nyílt ülését 18.10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés 8 
képviselő jelenlétével határozatképes, Karsai képviselő úr jelezte, hogy 19 óra körül fog 
érkezni. Elmondja, a meghívóban szereplő 30 napirendi pontot egy sürgősségi indítvánnyal 
szeretne kiegészíteni, mely a 2015. évi nyár gyermekétkeztetés támogatásáról szól. A 
sürgősségre azért van szükség, mert a pályázat beadási határideje május 6. Majd kérdezi, van-
e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül kérdése, hozzászólása? 
Miután nem érkezik hozzászólás, elmondja, hogy neki volna közlendője napirendi pontok 
előtt. Majd azt kéri, hogy aki egyetért a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendi 
pontokkal – azok sorrendjét az alábbiak szerint módosítva –, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. április 28-i nyílt 
ülése napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. április 28-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 
Nyílt ülésen:  
 

1. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

3. A XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi megrendezéséről és 
szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

4. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásához készült 
ingatlan adásvételi szerződésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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5. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. A Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Rappai Andreának és Bukovi Máriának, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává történő megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. A III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull találkozó megrendezésének 
támogatásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

12. Utak, járdák felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
                          a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, helyzetértékelő 
tanulmányáról, akciótervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett közérdekű lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. Ercsi Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programjáról, 
fejlesztési tervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

17. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

18. A 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

19. A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. A Junior Zrt-vel megkötött koncessziós szerződésben foglaltak ellenőrzésére 
élelmezési szakember megbízásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Őrzés védelmi és GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Tájékoztató az újrahasznosított hulladékból előállított köztéri bútorokról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 17. és Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 30. szám alatti 
ingatlan felajánlásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól és a 
személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és karbantartása” tárgyú pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 
benyújtandó pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról 
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Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

27. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

28. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. A térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

31. A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a testületi ülések azért gyorsak, mert azokat mindig 
bizottsági ülések előzik meg, s azokon egy-egy témát részleteiben megbeszélnek, s ha ott 
egyetértés van, s az ülésig új információ nem jelentkezik, nem látja értelmét annak, hogy újra 
átbeszéljék a napirendi pontokat. Reméli, hogy hosszú távon az egész város megelégedésére 
tudják szolgálni az itt élő embereket. Ezután tájékoztatást ad egy nagyszerű dologról, 
mégpedig, hogy április 25-én a Május 1. körúton és a vasútállomás környékén történt egy 
szemétszedési akció a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében alpolgármester úrral 
és Gólics elnök asszonnyal közösen. Ezután átadja a szót Gólics Ildikó elnök részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, támogatták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat lelkes 
kezdeményezését az április 25-ére szervezett szemétszedési akciójukkal kapcsolatban. 
Szerették volna elérni a helyi lakosok bevonását, ami sikerült is. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai a Kápolnához vezető út megtisztításában tevékenyen részt vettek, ezért 
javasolták számukra azt, hogy ezt a lelkesedést próbálják meg a környezetükben elterjeszteni, 
a Savanyúréten lakókat próbálják meg ebbe a munkába bevonni. Legyen cél egy tiszta és 
egészséges környezet kialakítása. Április 25-én reggel 9 órakor találkoztak, ahol a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kettő tagja, alpolgármester úr, Prekop Antal bizottsági tag, 
néhány asszony és néhány gyermek és ő maga voltak jelen. A Május 1. körúttól egészen a 
vasútállomásig haladtak, s megtisztították a területet a szeméttől. Ahogyan a házak előtt 
elhaladtak, többen kérdezték tőlük, hogy mit csinálnak, s csatlakoztak hozzájuk, ami nagyon 
jó érzés volt. Amikor visszaérkeztek a kiindulási pontra, az volt a legkedvesebb mondat az 
egyik, akcióban részt vevő részéről, hogy „olyan jó volt magukkal együtt dolgozni!”. 
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Véleménye szerint a kisebbségnek is meg kell tanulnia azt, hogy nemcsak a külső segítséget 
kell elfogadniuk, hanem nekik is igényesebbnek kell lenniük a saját környezetükkel szemben. 
A Diófa utcában és a Kispusztai úton lévő szeméthegyek más a roma lakosságot is zavarják. 
Majd elmondja még, a bizottsági ülésen megtárgyalt – a szemétlerakással kapcsolatos – 
lakossági megkeresést a következő közbiztonsági munkacsoporti ülésükön fogják 
megtárgyalni, ahová meg fogják hívni a bejelentőt, Tóth Béla urat is, illetve a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit is. Azon az ülésen szakemberekkel együtt, közösen 
fognak kidolgozni egy akciótervet ennek a helyzetnek a kezelésére. 
 
Papp György alpolgármester egy másik, szintén nagyon jó kezdeményezésről számol be: 
elmondja, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével közösen 10 roma család részére 
vittek vetőmagokat azért, hogy otthonukban saját veteményesük legyen. Örömmel tapasztalta, 
hogy éltek a lehetőséggel, hiszen a kert fel van ásva, a cédulák ki vannak téve, hogy mi hol 
található.  
 
Győri Máté polgármester tájékoztatást ad arról, miszerint május 16-án kerül megtartásra a 
Dunaparty összefogás, melynek keretén belül a Duna partján fognak szemetet szedni. Május 
16-án reggel 9 órakor lesz a találkozó a Dunaparton. Az összeszedett szemetet a szervezők 
ingyen el is fogják szállítani, ezért arra buzdít mindenkit, hogy jöjjenek el, s szedjenek össze 
legalább egy zsák szemetet.  
 
Papp György alpolgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vasútállomáson szabadidő-
központot hozzanak létre. Már készülnek a Majálisra, a füvet lekaszálták. 
 
Győri Máté polgármester pontosít, nem szabadidő központ épül, senki ne gondoljon több 
emeletes épületre. Szabadidős tevékenységre is alkalmas focipálya kialakításáról van szó. 
Majd, miután több napirend előtti hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy térjenek rá az 1. 
napirendi pontra. 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-106/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a tájékoztatót a Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság tárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. Átadja a szót 
Bocsiné Péterffy Ágnes kirendeltség vezető részére. 
 
Bocsiné Péterffy Ágnes, a Munkaügyi Központ vezetője elmondja, a tájékoztatót három 
részre bontotta: az elején a megyei adatok szerepelnek, a második részben az Ercsi városra 
vonatkozó munkanélküliség helyzetét mutatta be összetétel, illetve iskolázottság 
kiemelésével, a harmadik részben pedig a közfoglalkoztatásnak a tavalyi évben való 
alakulását részletezte.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni a tájékoztatót, majd elmondja, a végzettség szerinti 
bontás a beszámoló 12. oldalán található, s az mutatja be azt, amit ő a gazdasági programmal 
külön érintett, hiszen külön kihívás az önkormányzatnak az, hogy a munkanélküliek nagy 
része 8 általánosnál kevesebb végzettséggel rendelkezik, őket a legnehezebb a 
foglalkoztatásba bevonni. Azonban – mindettől függetlenül – nem adják fel. Majd egy 
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virággal szeretné megköszöni Bocsiné Péterffy Ágnesnek azt a munkát, melyet a városban, a 
városért végzett, s további sok sikert kíván neki. 
 
Bocsiné Péterffy Ágnes, a Munkaügyi Központ vezetője elmondja, sajnálja, hogy ilyen 
rövid időt sikerült a városban dolgoznia, töltenie, azonban úgy tűnik, a sors máshogyan 
alakítja az ő sorsát. 25 év közszolgálat után nehéz volt ezt a döntést meghoznia, azonban nem 
fogja elfelejteni az Ercsiben szerzett jó tapasztalatait. Az önkormányzattal, a társszervekkel jó 
kapcsolatot sikerült kialakítania. A felmentési ideje június elején telik le, akkor fog távozni. 
Kéri, hogy az utódját is fogadják majd szeretettel.  
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponthoz? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkanélküliség helyzetéről szóló 
tájékoztató tudomásul vételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkanélküliség helyzetéről készült, a 
határozat mellékletét képező tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 128/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
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2. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                               a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-131/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, egyrészt azért van 
szükség az ajánlattételi felhívás módosítására, mert törvényi előírás szerint szükséges a 
műszaki ellenőr megléte, másrészt pedig fizetési ütemezés került beiktatásra úgy, hogy három 
részszámla és egy végszámla lesz kiállítva azért, hogy a vállalkozónak ne kelljen előre 134 
millió forintot megfinanszíroznia. Kérdezi, van-e valakinek kérdése? 
 
Jakab Zoltánné közbeszerzési referens tájékoztatást ad arról, hogy 27-én hétfőn megtörtént 
a helyszíni bejárás, ahol a vállalkozók jelezték, hogy tisztázandó kérdések merültek fel a 
műszaki tartalommal kapcsolatban. A kérdések feltevésének az ülés napja a határideje. A 
pályázat beadási határidejét egy héttel – május 11-re –a tárgyalást pedig május 18-ra 
módosították. Ennyi még, ami változott. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s 
támogatta. Az egy héttel későbbi időpontokra történő módosítással ő is egyetért, azonban 
bízik abban, hogy a határidőbe így is bele fognak férni. A 24 millió forintos összeg 
felhasználási határideje június 30-a, azonban addig egészen biztosan nem tudják a munkát 
befejezni, ezért rendkívüli méltányossági kérelmet nyújtottak be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához, mely kérelemre ezidáig még válasz nem érkezett. Majd, miután több 
kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a 
határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 

bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás 

módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás módosítását e határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 29. 
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„Melléklet a 129/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
Email: jakabne@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Jakab Zoltánné 
Telefon:06/25/520-620 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: jakabne@ercsi.hu 
 
2. DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, 
ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI  
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyben (ahhoz 
csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri 
el a 150 millió forintot.  
 
Jelen beruházás becsült értéke: 86.819.362, - Ft. 
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése a Dokumentációban meghatározott műszaki 
követelmények és költségvetés szerint. 
 

- Tartószerkezeti (statikai) munkálatok a dokumentációban található leírás szerint.  
- építészeti munkálatok a dokumentációban található leírás szerint 
- gépész kiviteli munkálatok a dokumentációban található leírás szerint 
- villamos műszaki s villamos-védelmi műszaki munkálatok a dokumentációban található leírás 

szerint 
 
A megvalósítandó feladatok részletes műszaki leírása a csatolt Dokumentációban található. 
  
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45262700-8 

További tárgyak: 45453100-8 
 

 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 90 nap. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
2451 Ercsi, Türr István u. 15. (hrsz.: 986) 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
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Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, 
valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
 
A 131. § (1) és (2) bek. szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
- teljes ellenszolgáltatás  5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti, előleg-
visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett.  
 
A díj fizetése legfeljebb négy részletben (előleg, két részszámla és egy végszámla) részben támogatói 
forrásból, a dokumentációban részletesen meghatározottak szerinti történik, a teljesítés igazolása után 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan benyújtását követően. 
 
Az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlatkérő a 
306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján. Az előleg igénylése esetén előleg-visszafizetési 
biztosítékot köteles a nyertes ajánlattevő nyújtani a 21. pontban foglaltak szerint. 
 
Az első részszámlát a nyertes ajánlattevő 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegre. 
 
A második részszámlát a nyertes ajánlattevő 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  
 
A végszámlát a nyertes ajánlattevő 100 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
részszámlákkal még nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a dokumentációban kerülnek meghatározásra. 
 
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan 
benyújtását követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-
nak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre az Ajánlatkérő által. A kifizetésekre a mindenkor hatályos ÁFA- 
törvény irányadó.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó 
esetében alkalmazni kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT 
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
10. KIZÁRÓ OKOK 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
foglaltak fennállnak. 
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2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia 
kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § 
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell 
eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt 
/Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek 
minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - 
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszaszámított 12 
hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. 
A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti. 
 
P/2. Ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg 
szerinti eredménye több mint egy üzleti évben negatív volt. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését követően 
kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 
- pénzforgalmi számla megadása, 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
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- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás megküldése napját 
megelőző 12 hónapban, konkrét dátum megjelöléssel. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
PI.2. PI/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját 
vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg 
és az eredménykimutatás benyújtása. 
Ha az ajánlatkérő által előírt, mérleget és eredménykimutatást tartalmazó, előző 3 lezárt üzleti évre 
vonatkozó beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem 
szükséges. 
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Épület építési és 
átalakítási munka) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben 
alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 30 millió forintot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (2) bekezdés). 
 
Ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés). 
 
Az előírt alkalmassági követelmények közül azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az előírt feltétel tekintetében elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bek.) 
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben 
benyújtani nem kell.  
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referencia munkákkal és ezekről 
megfelelő referenciaigazolással: 
 
Épület építési és átalakítási vonatkozóan legalább egy darab, nettó 40.000.000,- Ft értékű kivitelezés.  
 
M/2. M/2. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján nem rendelkezik legalább 1 fő 
felsőfokú műszaki végzettségű (építőmérnök) és legalább 5 éves, magasépítési munkák kivitelezése 
területén szerzett gyakorlattal rendelkező – 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős 
műszaki vezetővel. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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MI/1).  A 310/2011 (XII. 23) Kr. 16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban teljesített épület építési és átalakítási tárgyú építési munkák kivitelezésére 
vonatkozó referenciáiról a szerződést kötő másik fél által adott igazolását kell csatolni az alábbi 
tartalommal:  
teljesített megrendelés megnevezése, a teljesítés időpontja és helye, az ellenszolgáltatás összege, a 
megrendelő neve, címe, telefonszáma, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 
 
MI/2). A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető végzettségét és gyakorlati idejét igazoló 
okiratokat: A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a felelős műszaki vezető saját-
kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és rendelkezésre állásra 
vonatkozó nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételét a Kbt. 36. § (5) bekezdés 
szerint ellenőrzi az ajánlatkérő, mely tekintetében – az értékelés könnyítése céljából- Ajánlattevőnek meg 
kell jelölni a jogosultság elérési útvonalát. Amennyiben a szakértő a nyilvántartásban nem szerepel, vagy a 
nyilvántartás nem elérhető, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges. 
Amennyiben a szakember más tagállamban szerzett jogosultságot, a küldő vagy származási országban 
szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását köteles az Ajánlattevő 
csatolni. Az Ajánlattevő valamennyi szakember tekintetében köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, 
mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai 
regisztrációjáról. (Lásd még 22/24 pont!)   
 
Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az Ajánlatkérő 
által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal kell az érintett 
szakembernek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés 
figyelembevételével]. 
 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015.05.11. 08:30 óra 
 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015.05.11. 08:30 óra 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és utána az 
ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak 
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kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell 
érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási forduló 
befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti a 
számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb 
tájékoztatás híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, 
feltéve hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! 
Amennyiben a tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az esetben 
meghatalmazást köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés részét 
képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 30 nap.  
 
19. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015.05.18. 08:30. óra  
 
20. ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 
 
Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 77. §-a szerint. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldésétől számított 11. nap.  
 
21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra. 
Ajánlattevő jótállási kötelezettsége a jótállás körében az is, miszerint rendelkezésre kell bocsátania a 
használatbavételi engedélyhez megadásához szükséges és elégséges dokumentumokat. Ha a 
használatbavételi engedély az Ajánlattevőnek felróhatóan nem kerül kiadásra, őt ezért szavatossági 
felelősség terheli. 
 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § 
(1), (6) és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a 
munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott ütemtervben meghatározott 
építészeti, gépészeti és elektronikai munkák határidejének eredménytelen eltelte után válik jogosulttá. 
Bármelyik határidő megsértése megalapozza a kötbérfizetési kötelezettséget. 
A kötbér mértéke a részhatáridők megsértése esetén minden késedelemmel érintett naptári nap után a 
nettó vállalkozói díj összegének 0,2 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése 
esetén a megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
A kötbér mértéke a teljesítési határidő megsértése esetén minden késedelemmel érintett naptári nap után a 
nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése 
esetén a megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

 
1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 

 
2.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 

részére. 
 

3.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart ajánlattételi felhívás megküldését követő 7. napon 11.00 
órakor. Találkozás helye: 2451 Ercsi, Türr István u. 15.  
 

4.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik 
aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum 
igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd 
által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel 
ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró 
nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő 
(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 
Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság 
elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő 
igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság 
igazolja.  
 

5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá 
Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatnak a Kbt. 
61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

6.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés 
szerinti információkat. 
 

7.) Az ajánlattevőknek elektronikus közbeszerzési költségvetés kiírási program segítségével 
tételes, árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolni papír alapon és DVD lemezen is, a 
dokumentáció mellékletét képező árazatlan tervezői költségvetés alapján. 
 

8.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. (Kbt. 54. § (1) bekezdése) 
 

9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 9. § 
- a szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését (eredeti nyilatkozat) 
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10.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és 
az építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális 
összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, 
és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 
 

11.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) 
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös 
ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 
 

12.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat 
minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell 
ellátni: Ajánlat - Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése – Határidő előtt nem 
bontható fel! 
 

13.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható pdf. file) a papíralapú (eredeti) példányhoz köteles csatolni DVD-n. 
 

14.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 
teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

15.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más 
pénzintézetnél nem vezet bankszámlát.  
 

16.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 
 

17.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az összesített vállalkozói díjra vonatkozó 
nyilatkozatát. Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az 
ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, 
figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. 
§-ában szabályozottak szerint. 
 

18.) Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék 
figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
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megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 

19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdésére, miszerint az a vállalkozó, aki kivitelezői 
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát, a névjegyzéket vezető 
szervnek bejelenteni. Erre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által kiállított igazolást, vagy a nyilvántartásba vételről a kamara írásbeli értesítését 
egyszerű másolatban, amely tartalmazza a vállalkozó nyilvántartási számát. 
 

20.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven 
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat 
ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

21.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó Kbt. 
126. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

22.) Az ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 
 

23.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását.  

 
24.) Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem gondoskodik az adott szakember kamarai 

regisztrációjáról (MI/2. Igazolási mód), az esetben ezt az ajánlattevő a Kbt. 124. § (4) bek. 
szerinti szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli.  

 
25.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 

ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
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jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és 
minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 
26.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési eljárást, valamint 

felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésében foglaltakra. A támogatási 
szerződés meghosszabbításának meghiúsulását is olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre 
az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként 
hivatkozhat. 

 
27.) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők csatoljanak az ajánlatukba teljesítési ütemtervet. Az 

ütemtervnek a statikai, az építészeti, gépészeti és elektronikai munkák teljesítésének 
határidejét lépcsőzetesen tartalmaznia kell, mely határidők elmulasztása egyenként is 
kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. Az egyes fázisok teljesítési határidejét az 
ajánlattevő nem tervezheti ugyanazon időpontra ütemtervében, ezen követelmény megsértése 
esetén az ajánlat érvénytelen. Az ütemtervben továbbá részletesen ki kell fejteni az egyes 
munkafázisok időigényét, mely kifejtésnek a valóságot kell tükröznie. Az időigény 
tekintetében valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat hamis 
nyilatkozatnak minősül, mely az eljárásból való azonnali kizárás szankciójával jár, továbbá a 
Közbeszerzési Hatóságnak ajánlatkérő jelezni köteles a kizárást, melynek eredményeképp az 
ajánlattevő közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltásra kerülhet. 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. április 20. 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 

1. Az eljárás általános feltételei 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. CVIII. törvény a 
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz 
elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi 
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 
szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen Ajánlattételi dokumentáció átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az 
alábbi feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

• ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

• ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott minden követelménynek a 
Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján 

 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen dokumentációt az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők 
egyike rendelkezik a dokumentációval 
 
Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel 
közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt, más ajánlattevő számára 
szerződés teljesítésére való alkalmasságot nem igazolhat.  
 
Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, 
kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére 
szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen 
közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
 
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a 
nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti 
titokhoz fűződő érdekeit is /Kbt. 81. §/.  
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Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő 
rendelkezésekre: 
 

• Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési 
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 
• Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződése engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

 
Ajánlattevő ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
A Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére 
az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból 
ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 
 
A Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran 
alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti 
nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell 
jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. § (6) bekezdés). 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven 
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat 
ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
 
Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat 
az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.  
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3. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal az Ajánlatkérő nevében 
eljárótól az alábbi címen: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel: +36/25/520-620 Fax: +36/25/505-740 

 
 

Email: jakabne@ercsi.hu 
 

 

 
A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb két nappal adja meg Ajánlatkérő. 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál 
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de 
megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a 
megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz 
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, élhet az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. § (5) bekezdése alapján a 
kiegészítő tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 
gazdasági szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy 
azt az Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
 
A Kbt. 35. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel 
írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát 
e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján (csak kivételesen és 
indokolt esetben vehető igénybe) 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 
követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. 
 

4. Teljesség és pontosság 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, 
hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 
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Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön az Ajánlattételi dokumentáció és az 
Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat 
különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van 
a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló 
jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 
 

5. Ajánlattétel költségei 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli 
 

6. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlattevő a Kbt.-ben meghatározott időpontig kötve van ajánlatához. 
 

7. Több változatú ajánlat  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.  
 

8. Bírálat 
 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
74. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve 
részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az 
összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 
jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az 
ajánlatot értékelnie. 
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9. Az értékelés szempontjai: 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

10. Közös ajánlattétel 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni 
ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
 

a) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
b) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők 

nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes 
Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 
felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint 
nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 
természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos 
nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra 
jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők 
képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük 
mértékét; 

h) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát 
benyújtani jogosultak megnevezését; 

i) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 
◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz 

kötése nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való 

kötése nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával 
hatályba kell lépnie. 

 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. 
Az együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell 
rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a 
nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. 
 
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az 
egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való 
tekintettel. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a 
közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg. 
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11. Tárgyalásos eljárás szabályai 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető 
legkedvezőbb feltételekkel kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás 
mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során 
és utána az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás 
mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz 
újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően 
kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A 
tárgyalási forduló befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd 
rögzíti a számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok 
tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – 
egyéb tájékoztatás híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások 
nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új 
ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson 
is megtehető, feltéve hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a 
dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő 
megjelenését! Amennyiben a tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult 
munkatársa vesz részt, az esetben meghatalmazást köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a 
szerződés részét képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 30 nap.  
 

12. Ajánlati ár (összesített vállalkozói díj) 
 
Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által 
megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 
125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában 
szabályozottak szerint. Az ajánlati árat (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár 
számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt 
összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek.  
 

13. Hiánypótlás 
 
Az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint. 
 

14. Összegzés megküldése 
 
Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az 
erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
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Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 

15. Szerződéskötés 
 
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 
meghosszabbodik /Kbt. 124. § (5) bekezdése/. 

 
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama 
alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg 
azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam 
lejártáig, kivéve, ha az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be /Kbt. 124. § (8) bekezdése/. 
 
 

16. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás 
alatt 

 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérő részére bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező 
változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely 
szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor 
tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy 
személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 -az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott 
személy  
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aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 

17. Formai követelmények 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai 
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az 
Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen 
papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a 
Kbt. 61.§ -ban és a jelen fejezetben foglaltaknak megfelelően járjanak el. 
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az 
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg 
vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. Cégszerű aláírás: a 
képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a 
hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. 
Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben 
haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok 
előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla 
darabszáma nem kötött). 
 
A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, 
hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, 
vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
 
 A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani 
kell a következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 
• Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 
 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT- „Ercsi Hétszínvirág Óvoda fér őhely 
bővítése” - Határidő előtt nem bontható fel!  ” 
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18. Nyilatkozat és igazolás a kizáró okok fennállásának hiányáról 
 
Kizáró okok: 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében foglaltak fennállnak, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve 
nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pont kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt /Kbt. 58. § (3) bek. szerinti 
nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek 
ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások 
is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. 
Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének 
dátumánál nem régebbinek kell lennie. 
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19. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap 
időtartamra. Ajánlattevő jótállási kötelezettsége a jótállás körében az is, miszerint 
rendelkezésre kell bocsátania a használatbavételi engedélyhez megadásához szükséges és 
elégséges dokumentumokat. Ha a használatbavételi engedély az Ajánlattevőnek felróhatóan 
nem kerül kiadásra, őt ezért szavatossági felelősség terheli. 

Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a 
Kbt. 126. § (1), (6) és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési 
biztosítékot legkésőbb a munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 

Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 
126. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 

Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott ütemtervben 
meghatározott építészeti, gépészeti és elektronikai munkák határidejének eredménytelen 
eltelte után válik jogosulttá. Bármelyik határidő megsértése megalapozza a kötbérfizetési 
kötelezettséget. 

A kötbér mértéke a részhatáridők megsértése esetén minden késedelemmel érintett naptári nap 
után a nettó vállalkozói díj összegének 0,2 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, 
melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga. 

A kötbér mértéke a teljesítési határidő megsértése esetén minden késedelemmel érintett 
naptári nap után a nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj 
összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a szerződés 
felmondásának joga. 

 
 
 

20. Tájékoztatás (Kbt. 54.§ ) 
 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre, adózásra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó 
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
 
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében: 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
www.munka.hu 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. 
tel: 06-22-510-960, 06-22-512-870 
fax: 06-22-510-964 
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
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Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95 
Email: hivatal@mbfh.hu 
Tel: (+36-1) 301-2900 
Fax. (+36-1) 301-2903 
Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
Adózás tekintetében: 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 
http://nav.gov.hu/ 
 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511  
Tel.: +361-412-5400  
Fax: +361-432-5270  

NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága  
1095 Budapest, Mester u 7.  
Tel.: +361-299-1600  
Fax: +361-219-0993 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.  
Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559  
Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
Környezetvédelem tekintetében: 
Földművelésügyi Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200 
 

21. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék 
minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 11. pontja, mely szerint a hamis adatot 
tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül. 
 
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  
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Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (M10 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat  
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra   
Beszámoló (adott esetben)  
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása  
Ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 
szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került. 

 

A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
/Kbt. 55. § (5) bekezdés/ (M9 formanyomtatvány) 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
(M5 formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében (M6 
formanyomtatvány) szakemberek 

 

Képzettséget, szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (M7 
formanyomtatvány), valamint a szakemberek végzettségét és hatósági 
nyilvántartásba vételüket igazoló dokumentumai 

 

Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata (M8 
formanyomtatvány) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásáról (M11 formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a felsőségbiztosítás megkötéséről (M12 
formanyomtatvány) 

 

Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  

Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben 
a tételes árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű 
árat tartalmaz, az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott 
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ajánlatot. Nincs lehetőség az egyes tételek más tételekkel együtt 
történő elszámolására sem. Nincs lehetőség észrevételi 
költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, 
kiegészítésre. 

 
 

II/A M ŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 

I.  részszámla 30%-os készültségnél: 
 
-Komplett alapozási munkák 
-Komplett falazási munkák 
-Komplett födémezési munkák (Helyszíni beton és vasbeton munkák Előre gyártott 
 - épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése) 
-esővíz alépítményi munkák 
-víz-csatorna alépítményi munkák 
 

II.  részszámla 60%-os készültségnél: 
 -Komplett szerkezetépítési munkák 
 -komplett tető felépítményi munkák 
 -gépészeti alapvezetékezés 
 -villamos alapvezetékezés 
 -vakolás 
 -száraz építés 
 -asztalos szerkezetek elhelyezése 
 -szigetelések 
  

III.  végszámla: 100% készültségnél 
 
-Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok készítése 
-lakatos szerkezetek elhelyezése 

 -üvegezés 
 -felületképzések 

 -árnyékolók 
 -burkolatok 
 -Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
 -víz-csatorna szerelvényezések 
 -szellőzés 
 -központi fűtés berendezései, szerelvényei 
 -villámvédelmi szerelvények 
 -elektromos szerelvények 
 -meglévő épület komplett elektromos  
 -Megvalósítási dokumentáció, használati utasítás, kivitelezői nyilatkozatok, 
 , a használatba vételi engedélyhez szükséges okiratok 

 
II/B. TÉTELES ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

 
A részleteket az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek és költségvetési kiírások 
tartalmazzák. 
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Az árajánlatokat az elektronikus hordozón átadott árazatlan költségvetési kiírások alapján kell 
elkészíteni. 
 
 
 
 
 
 

 III. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:   
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
,mint Megrendelő, másrészről 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; 
Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése a közbeszerzési eljárásban 
kiadott dokumentáció felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok jelen 
szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, 2015…………... napjától kezdődően 2015……………. napjáig 
tartó, határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül 
köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki 
átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló 
megnyitásának a napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 
30 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az 
építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
2.5. A teljesítési részhatáridők a vállalkozó ajánlata szerint az alábbiak: 
 
2.5.1. Tartószerkezeti munkák teljesítésének határideje: 
……………………………………….. 
 
2.5.2. Építészeti munkák teljesítésének határideje: ……………………………………….. 
 
2.5.3. Gépészeti munkák teljesítésének határideje: ……………………………………….. 
 
2.5.4. Elektronikai munkák teljesítésének határideje: ……………………………………….. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: 2451 Ercsi, Türr István u. 15 (hrsz.: 986) 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa 
írásban meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az 
által írásban meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti 
kapcsolattartás kizárólag a képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A 
képviselőknek nem áll jogukban a szerződést módosítani.  
 
3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett 
építési naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 
pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy 
alvállalkozóval végzi az e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak 
megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a 
sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége a jótállás körében az, miszerint rendelkezésre kell bocsátania a 
használatbavételi engedélyhez megadásához szükséges és elégséges dokumentumokat, 
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különös tekintettel a 4.30. pontra, továbbá együtt kell működnie a használatbavételi 
engedélyeztetés során. Ha a használatbavételi engedély a Vállalkozónak felróhatóan nem 
kerül kiadásra, őt ezért szavatossági felelősség terheli. 
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti 
minden kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet 
- a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 
körültekintéssel, a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő 
figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a 
vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott 
megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját 
maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két 
munkanappal előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban 
meghatározott határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó 
jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 
alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben 
felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak 
felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni 
köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok 
következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más 
vállalkozó okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ alapján –  az egész építkezés 
biztosítására teljes körű építési-szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, 
továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki 
vezetőt, továbbá a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú 
személyzetet a közbeszerzési iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető 
személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult 
megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban 
meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel 
elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-
ban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba 
történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban 
meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől 
számított 15 napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
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a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek megszegéséből eredő kárának megtérítését 
követelni a Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, 
eszközök a rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező 
törmeléket elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4. 13. Vállalkozó köteles tervteljességi nyilatkozatot tenni. 
 
4.14. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.15. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. 
Vállalkozó az esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok 
felmerülésekor haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt 
pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
 
4.16. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó 
munkákat, illetve az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 
alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban 
meghatározott feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a 
vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a 
megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – 
a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a 
megtérítési igényét. 
 
4.17. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.18. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott 
dokumentumokat és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben 
további tervek készítése szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.19. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a 
szükséges észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára 
kifogásként nem hivatkozhat. 
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4.20. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 
dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit 
megismerte, a megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, 
zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva 
többletköltséget nem számolhat el. A vállalkozási szerződés megkötését követően a 
vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság 
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az építőipari 
kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen 
szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés 
megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint 
szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, 
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította 
meg. Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 
használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 
minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe 
vette. 
 
4.21. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére 
köteles bemutatni. E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal 
megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. 
Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem történik meg, 
illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a 
Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az 
eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más 
vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák 
elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles a Megrendelő – eltakarás 
megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire vonatkozó – 
levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon 
belül az eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.22. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a 
tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.23. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai 
károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, 
megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó 
feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie 
kell annak következményeit. 
 
4.24. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való 
gondoskodás – az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására 
vonatkozó eljárásokra. 
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4.25. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
szükséges, valamint általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére 
köteles bocsátani az építési beruházás készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi eljárás során a 
Megrendelővel együttműködni.  
 
4.26. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához 
szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges 
ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki 
létszámmal és koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a 
lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses 
aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, 
amelyek a beruházásához megvalósításához szükségesek. 
 
4.27. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó 
köteles fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs 
kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi 
rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és 
lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési 
feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles 
továbbá együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa 
végzett munkálatok egyéb nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában 
összeütközésbe kerülnének. 
 
4.28. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, 
a szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben 
általa vagy alvállalkozói által okozott károkat. 
 
4.29. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 
szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. 
Köteles továbbá a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel 
önmaga vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből 
adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
Vállalkozó köteles gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, 
valamint a felvonulási és építési területek vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz 
és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) 
használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó 
szintén saját költségén köteles megteremteni. 
 
4.30. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – ide értve az esetlegesen szükséges 
hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatását, a létesítést, a bontást, a közterület-foglalást, 
valamint az elkészült létesítmények üzembe/forgalomba helyezését is – a Vállalkozó 
kötelezettsége, melyeknek költségeit is maga köteles viselni. Vállalkozó kötelezettsége 
továbbá az elkészült létesítmények esetleges használatba vételi engedélyezési eljárásának 
saját költségen történő és a jogszabályok szerinti megindítása (teljes körű kérelem-benyújtási 
kötelezettség). 
 
4.31. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció 
biztosítására a Felek heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, 
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amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 
órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.32. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, 
határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően 
haladéktalanul köteles levél útján is a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén 
tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 
 
4.33. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány komplett jóváhagyott 
kiviteli tervdokumentációt (annak valamennyi kiegészítésével együtt), valamint a Beruházásra 
vonatkozó valamennyi engedélyt és szakhatósági, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen 
tartani amennyiben azok rendelkezésre állnak. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.34. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet 
munkavállalóival betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvényben foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.35. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, 
munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv 
egy másolatát köteles ezt követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.36. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés 
feltételeinek érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát 
köteles folyamatosan ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és 
alvállalkozói vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért. 

4.37. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját 
dolgozói és alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes 
munkaterületen baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.38. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi 
koordinálása a Vállalkozó feladata. 

4.39. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a 
Mérnököt tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni 
kárral járó balesetről. Az erre vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert 
körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden 
tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. 
Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a Beruházással érintett 
területen dolgozók testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén 
kívül esik. 

4.40. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit 
elmulasztja, és azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a 
Megrendelő jogosult a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei: 
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5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 
információkat, dokumentumokat, kiviteli tervdokumentációt, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a 
vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – 
munkát átvenni és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott 
vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának 
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – 
műszaki ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési 
beruházás teljesítésének, befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól 
számított egy éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra 
meghívni a Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban 
meghatározott feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott 
feladatokat az 5.5 pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a 
fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a 
műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a 
Kbt. 130. § (1) bekezdésére és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) 
pontjára – belül a műszaki ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő 
és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a 
vállalkozói díj összege………………………..Ft, amely magában foglalja az építési beruházás 
kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az 
ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, 
figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. 
§-ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
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o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen 
gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari 
rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános 
költségeket és a tervezett nyereséget. 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

mellékletét képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének 
költségét, 

o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az 

alább megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció 

szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 
szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek 
teljesítését igazoló mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 
példányban) készítésének költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, 

kerítés, ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a 
közterület-foglalás költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok 
beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által 
ezen területeken okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés 
befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben 
esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet 
végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes 
létesítmények stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 
valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek 

költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi 

biztosítás költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész 
összegét; 

o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen 
térítésre nem tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési 
eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi 
rendelkezésre álló tervdokumentációt, a tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő 
tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően 
beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a 
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jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat 
elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a 
vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 
a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult a Kbt. 131. § (1) és (2) bek. szerint a szerződésben foglalt - 
tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg 
előlegként történő igénybevételére, előleg-visszafizetési biztosíték fejében és előzetes 
nyújtása mellett. 
 
6.3.. A díj fizetése legfeljebb négy részletben, előleg, két részszámla és végszámla alapján, a 
Dokumentációban és a Kbt. 131. §., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 12. § és 14. §-a szerint, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően történik.  
 
6.3.1. Az első részszámlát a Vállalkozó 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani 
a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegre. 
 
6.3.2. A második részszámlát a Vállalkozó 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult 
benyújtani a vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  
 
6.3.3. A végszámlát a Vállalkozó 100 %-os készültségi fok elérésénél nyújthatja be a 
részszámlákkal még nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
6.3.4. A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a műszaki dokumentációban 
kerülnek meghatározásra. 
 
 
6.4. Vállalkozó, a vállalkozási díjra, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően, teljesítésigazolással elismerten elvégzett 
teljesítés után jogosult. 
 
6.5 A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt 
bankszámlaszámait jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 2. számú 
melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás 
bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári 
napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.6 Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a 
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított 
számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő és 
a Vállalkozó kötelesek az ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. Törvény 36/A § -nak megfelelően eljárni. 
 
6.7. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és 
egyiküknek sincs olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. 
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Egyebekben a számlázásra és a kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.8. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli 
tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a 
beruházás teljes befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a 
létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére 
köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni 
köteles a Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és 
szükségszerűségének műszaki indokait. Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és 
írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését követő 15 napon belül 
írásban dönt. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés 
alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
a.) Vállalkozó a 2.5. pontban meghatározott bármely részhatáridő késedelmes teljesítése 
esetén naponta a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 0,2 %-nak azaz  
…………- Ft azaz összegnek megfelelő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, a késedelmi 
kötbér együttes összege azonban nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 15 %-át. 
Késedelmes teljesítésnek minősül a teljes építési beruházás kivitelezésére vonatkozó 
teljesítési időpontjához képesti késedelmes teljesítés. Amennyiben a Vállalkozó késedelme 
következtében a késedelmi kötbér értéke eléri a Vállalkozói díj 15 %-t, a Megrendelő jogosult 
a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni és a 
késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó 
kárának a megtérítését is. 
 
b.) Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén (2.1. pont) naponta a tartalékkeret és áfa nélkül 
számított vállalkozói díj 0,5 %-nak azaz  …………- Ft azaz összegnek megfelelő késedelmi 
kötbér megfizetésére köteles, a késedelmi kötbér együttes összege azonban nem haladhatja 
meg a nettó vállalkozói díj 15 %-át. Késedelmes teljesítésnek minősül a teljes építési 
beruházás kivitelezésére vonatkozó teljesítési időpontjához képesti késedelmes teljesítés. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a késedelmi kötbér értéke eléri a 
Vállalkozói díj 15 %-t, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni és a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül 
kérheti a késedelmi kötbért meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles – legkésőbb a munkaterület átadásáig – az igénybevett előlegnek 
megfelelő összeg azaz ………………………… Ft – a Vállalkozási Szerződés teljes 
időtartamára (a végszámla benyújtásának napjáig) vonatkozó – előleg-visszafizetési 
biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A biztosíték – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján – a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként a pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a 
biztosíték a Vállalkozói Szerződés határidőben nem áll a Megrendelő rendelkezésére, a 
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Megrendelő jogosult jelen szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos 
nyilatkozatával elállni és követelheti a teljesítési biztosíték teljes összegét, továbbá a 
szerződés meghiúsulásából eredő kárának a megtérítését. 
 
A bank vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló – teljesítés igazolás – dokumentum Vállalkozó 
részére történő kézbesítésétől számított 8. naptári napig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank vagy biztosító kötelezettség- 
vállalását, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek a megjelölt összeget. 
 
7.3 Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi 
biztosítási szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű 
káreseményre vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő 
összeg. 

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának 
napján megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a 
Megrendelő részére haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül 
megküldeni. Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a 
Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett 
írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkaterületen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza 
vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból 
lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) és (8) 
bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a 
munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 
126. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
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- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

- Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
köteles a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a jelen szerződés 8.4. pontja 
szerinti ügyletekről a Megrendelő haladéktalanul értesíteni. 

 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban  közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
b) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
c) Az a) és b) pontok szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 
d) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 128. § - 132.§ -okban foglaltak 
az irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés 
értelmezése vagy szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először 
közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 
közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság 
jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény 
formájában postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári 
napon a másik fél részére kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által 
kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, 
kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint 
az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
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Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
 
  
 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁN YOK 

M1 melléklet 

 
FELOLVASÓLAP 

 
 

  

Felolvasólap1 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 

Ajánlattevő 
 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 
 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, 

szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a 

szempontjából. 

 
2. Ajánlat tárgya: „Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
  
 

Összesített vállalkozói díj Ft 

 
 
Kelt: 
 
 
  ______________________  

Cégszerű aláírás 
                                                 
1  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt 

egy darab nyilatkozatot kell benyújtani. 
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M2 melléklet 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax 
száma 

Konzorcium neve  

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, 
szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a 
szempontjából. 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 2  
Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók a 
közbeszerzés következő százalékos arányában fognak a teljesítésben közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon 
részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez 
Ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt 10 
% feletti alvállalkozó neve, 
címe (székhelye) 

A közbeszerzésnek azon 
százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók 
közre fognak működni 

   

                                                 
2  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a 

közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában 
a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
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2. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt 

alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kívánunk megfelelni3: 

 

Az igénybe venni kívánt 
szervezet (személy) neve, 
címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény(ek) meghatározása, 
melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik 

Erőforrás bevonásának 
módja Kbt. 55. § (6) 
bekezdése szerint. 

   

   

 
 
3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján „Ercsi 

Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott 
Ajánlatétteli Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételeket és az 
Ajánlati Dokumentáció szerves részét képező, a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés szerinti 
kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek 
kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati 
Dokumentációban és a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés kiegészítő tájékoztatás(ok)ban 
meghatározott munkáknak az Ajánlati Dokumentációban meghatározott szerződéses és 
egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. 

 
4. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlati Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük 

és elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a 
Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozat aláírásával az 
ajánlat során megfogalmazott saját feltételeinkről lemondunk.  

 
5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint  
 
mikrovállakozásnak4 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
6. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük 

az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

                                                 
3 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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7. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlati Dokumentációt, és 

az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, 
sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása 
nélkül. 

 
8. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat alapján a 

vállalkozói díj összege………………………..Ft, amely magában foglalja az építési 
beruházás kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá 5 %-
os tartalékkeret képzését. Mindezek alapján kötelezettséget vállalunk, hogy a jelen 
szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat 
elvégezzük. 
 

9. Ajánlattevő kijelenti, hogy a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdése szerinti előlegigénylési 
lehetőségével, max. a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig (előleg-
visszafizetési biztosíték benyújtása mellett)  

 
o élni kíván;  
o nem kíván élni. (A megfelelő rész aláhúzandó) 

 
Kelt: 
 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

M3 melléklet 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 

 (a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) 
bekezdés és az 56. § (2) bekezdése tekintetében5 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: 
 
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

                                                 
5 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük 

becsatolni. 
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a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy 
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kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell 
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a 
szerződés alapján kapott jövedelem, 
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Kbt. 56. § (2) bekezdés: 
 (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező 
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 
vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FANNÁLNAK    vagy    NEM ÁLLNAK 
FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése: 

 
 
 
 
 
Kelt: 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
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M4 melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) 
bekezdés és az 56. § (2) bekezdése tekintetében6 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetet, amely(ek) a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
A fentieken túlmenően nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe 
vett más szervezetet.7 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 

M5 melléklet 

                                                 
6 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük 

becsatolni. 
7 Ajánlattevő ajánlatában csatoljon a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy alvállalkozója és adott 

esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok 
hiányáról. Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a Kbt. 57. §-ában 
foglaltakra tekintettel ajánlattevő választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a 
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet 
nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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Nyilatkozat 

 
a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 

 
 

Referencia-nyilatkozat 
„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 

 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése
, 
elérhetősége 

A 
teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelé
s tárgya  

Ellenszolg
áltatás 
nettó 
összege 

Nyilatkozat
, hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásokna
k 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassá
gi feltétel, 
amelynek 
az adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

       
       
       
 
 
Kelt: 
 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
* Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a referenciát adó másik fél igazolását, amely tartalmazza 
legalább teljesített megrendelés megnevezését, a teljesítés időpontját és helyét, az 
ellenszolgáltatás összegét, a megrendelő nevét, címét, telefonszámát, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e! 
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M6 melléklet 

NYILATKOZAT 8 
NYILATKOZAT A KR. 15. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKI NTETÉBEN 

 
„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 

 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése után – Kr. 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, 
hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes 
bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
8 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M7 Melléklet 

 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, 

időpontjai (-tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  ______________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M8 Melléklet 

 
NYILATKOZAT 

Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 
 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől9 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  ______________________  
 Aláírás 
 
  

                                                 
9  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie. 
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M9 melléklet 

 
NYILATKOZAT az er őforrások rendelkezésre állásáról10 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§ (5) bekezdése alapján 

 
„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 

 
 
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint erőforrást 
nyújtó szervezet kijelentem, hogy a  fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi 
erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt: 
 
{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
10 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 
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M10 melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONTJA TEK INTETÉBEN 
 

A KR. 12. § ALAPJÁN 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem 
jegyeznek; erre tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 
 
VAGY 
 
  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
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 M11 melléklet 

 
 

NYILATKOZAT a Kbt. 126.§ (5) bekezdés tekintetében 
 
 

„Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítése” 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom, 
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás során előírt előleg-visszafizetési biztosítékot – a Kbt. 
126.§ (4) bekezdés a szerinti határidőre – az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
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M12 melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A 306/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET A Z ÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ 

RENDELET 9. § TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom 
a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás 
kiterjesztését az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
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3. napirendi pont: A XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi 
megrendezéséről és szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-124/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. melléklete, majd elmondja, a napirendet a Humán Bizottság tárgyalta, s 
elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város 
Önkormányzat általi megrendezéséről és szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 8 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi megrendezéséről és 
szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt Özv. Bíró Attila Imréné 
jogtulajdonossal a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi 
megrendezéséről és szervezéséről.  
Jelen megállapodásban meghatározott 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint pénzügyi fedezet az 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetéséből átkerül Ercsi 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a mellékelt megállapodás 
megkötésére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

„Melléklet a 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

MEGÁLLAPODÁS RENDEZVÉNY MEGRENDEZÉSÉRŐL 
ÉS SZERVEZÉSÉRŐL 

 

amely létrejött egyrészről 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – 2451 Ercsi Fő u.20.sz., képviseletére jogosult: 
Győri Máté  polgármester mint jogot használó ( a továbbiakban: Használó), másrészről 
 

Özv. Bíró Attila Imréné sz. Rókás Márta 2451 Ercsi Búzavirág u.5/2.sz. alatti lakos mint 
jogtulajdonos (a továbbiakban: Jogtulajdonos) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
tartalommal és feltételek mellett: 
 
Használó – Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. 
határozatában foglaltak alapján – és Jogtulajdonos – az Országos Ikertalálkozó rendezési, 
szervezési jogai felett a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt 163.088 és 159.847 sorszámon 
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bejegyzett védjegyoltalom öröklés jogcímén szerzett kizárólagos jogosultjaként – az 
alábbiakban állapodnak meg: 
 

1. Felek egyezően rögzítik, miszerint jelen megállapodás tárgya a XV. Országos 
Ikertalálkozó megrendezése (2015) és az e körben felmerülő és jelentkező feladat- és 
hatáskörök Használó részére történő használatba adása, valamint a rendezéssel 
kapcsolatos feltételek meghatározása. 

 
2. Jelen megállapodás határozott időre – 1 éves időtartamra – jön létre. 

 
3. Jelen megállapodás megszűnik: 

 
           a) a felek írásba foglalt közös megegyezése alapján, 
           b) a határozott időtartam lejártával, 
           c) a jogviszony felmondás útján történő megszüntetésével. 
  

4. Jelen megállapodás felmondás útján történő megszüntetésére felek a megállapodás 
írásban, 30 napos felmondási idővel történő – indokolással ellátott – felmondás 
eszközölése útján jogosultak akként, hogy ez esetben egymással elszámolni kötelesek 
és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.  

 
5. A megállapodás indokolás nélkül történő, vagy nem valós tényekre alapozott 

felmondása estén a jogot sértő fél 1.500.000,- Ft. kötbér megfizetésére köteles.  
 

6. A rendezvény időpontját megelőző 120 napon belül a megállapodás kizárólag írásba 
foglalt közös megegyezéssel szüntethető meg, alappal arra, hogy a jogot használó a 
rendezvény szervezése és megvalósítása körében egyedüli költségviselő és 
finanszírozó, azaz ezen számított időpontra a rendezvény teljes költségvetésének 
meghatározott hányada teljesítésre került. Ezen a felek által nem vitatott jogi tény 
alapján, amennyiben a jogtulajdonos által támasztott bármely akadály vagy a 
jogtulajdonos egyoldalú felmondása folytán jelen szerződés a rendezvény időpontját 
megelőző 120 napon belül szűnik meg, azon esetben a jogtulajdonos a jelen okirat 5./ 
pontjában meghatározott kötbér valamint a jogot szerző igazolt kiadásainak teljes 
egészében történő megtérítésére köteles. 

 
7. Jogtulajdonos jelen megállapodás sajátkezű aláírásával az Országos Ikertalálkozó 

rendezési, szervezési jogait, valamint az őt a 163.088 és 159.847 sorszámok alatt 
bejegyzett védjegyoltalomból megillető használati jogokat Használó rendelkezésére 
bocsátja a jelen megállapodásban rögzített határozott időtartamra.  
 

8. A Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromába történő bejegyzésről szóló igazolás 
jelen megállapodás mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi. 
Jogtulajdonos szavatosságot vállal arra nézve, hogy öröklés útján a fenti védjegyek 
tulajdonjogát megszerezte és azon harmadik személy(ek)nek nincs olyan joga, amely 
a védjegyek használatát kizárná vagy korlátozná. 

 
9. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos 

elektronikus és papíralapú adatbázisát Használó rendelkezésére bocsátja, továbbá 
gondoskodik a "Queens of Twins" elnevezésű szépségverseny színpadi 
koreográfiájának szakszerű megtervezéséről és betaníttatásáról.   
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10. Szerződő felek rögzítik, miszerint a rendezvény szervezése, bonyolítása és a 
pénzügyi-financiális feltételek biztosítása teljes egészében Ercsi Város 
Önkormányzatának kötelezettsége. Ezen kötelezettségre tekintettel a jogot használó a 
rendezvény, valamint közigazgatási területén és az írott és elektronikus médiában 
jogosult tetszése szerinti alkalommal és módon feltüntetni, hogy az ikertalálkozó 
költségeit és kiadásait egészében viselte, valamint a rendezvényt önállóan és 
kizárólagosan szervezte és bonyolította. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben az írott vagy elektronikus médiában e körben nyilatkozatot ad, úgy 
kéri ezen jogi tények és körülmények írásban történő feltüntetését. 

 
11. Jelen megállapodás alapján Használó kötelezettséget vállal arra, hogy Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozatában 
biztosított pénzügyi fedezet alapján a Jogtulajdonos részére – e megállapodásban 
foglaltak teljesítése estére – 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget teljesít. 
Szerződő felek megállapítják, hogy minden olyan soron következő ikertalálkozó 
tekintetében, amelyet a Használó megrendez, a Jogtulajdonos részére köteles 
megfizetni a jelen szerződésben meghatározott összeg KSH által rögzített inflációval 
növelt összegét. 

 
12. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy érvényes kötelmi felhatalmazás nélkül a 

jövőre nézve sem Országos Ikertalálkozó néven, sem más néven, az Országos 
Ikertalálkozó céljához hasonló vagy azzal azonos rendezvényeket nem szervez, a 
bejegyzett védjegyeket sajátjaként nem használja és nem használhatja, ugyanakkor az 
Országos Ikertalálkozón kiépített adatbázist jogosult megtartani és felhasználni.  

 
13. Felek rögzítik, hogy azon hang- és képanyagok, amelyeket a szervezők megbízásából 

készítenek az Országos Ikertalálkozón, Használó kizárólagos tulajdonát képezik.  
 

14. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodásból őket 
illető és rájuk háramló jogok és kötelezettségek gyakorlása körében kizárólag a jelen 
megállapodásban rögzített módon, az együttműködési szabályok szigorú 
megtartásával járnak el, azaz mindkét fél számára egyaránt szigorúan tilalmazott a 
másik fél kiiktatásával vagy megkerülésével történő bármely szerződéskötés vagy 
megállapodás.  

 
15. Feleket jelen megállapodás tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz 

kizárólag a közösen és egybehangzóan meghatározott és megjelölt harmadik 
személy(ek) szerezhet(nek) tudomást a jelen megállapodás tárgyát képező tartalmi 
elemekről. Jelen szabály alól kivételt képez a szerződés 9./ pontjában rögzített 
szervezésre, bonyolításra és kötségviselésre vonatkozó nyilatkozat. 

 
16. Felek kiemelten rögzítik, miszerint Jogtulajdonos a soron következő XVI., XVII, 

XVIII., XIX és XX. Országos Ikertalálkozók megrendezését illetően a Használó 
részére elsőbbségi jogot biztosít, melynek magánjogi tartalmát a felek akként 
határozzák meg, hogy a Jogtulajdonos harmadik személlyel a rendezvény szervezése 
és lebonyolítása érdekében csak akkor köthet szerződést, amennyiben Használó az őt 
illető elsőbbségi jogával élni nem kíván és arról kifejezetten írásban lemond.  

 
17. E körben Használó az önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után, de 

legkésőbb a tárgyév április 05. napjáig írásban nyilatkoznak arról Jogtulajdonos felé, 
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hogy vállalja-e a következő találkozó megrendezését.  
 

18. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

 
19. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás akarat-kijelentéseiket helyesen tartalmazza, 

azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
sajátkezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

  
Ercsi, 2015………………………………………. 
 
 

………………………. 
Ercsi Város Önkormányzat 

………………………. 
Özv. Bíró Attiláné 

Győri Máté 
polgármester 

Használó 

Jogtulajdonos 

 
 

 
 

 
4. napirendi pont: A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan 

megvásárlásához készült ingatlan adásvételi szerződésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-114/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására 
szolgáló ingatlan megvásárlásához készült ingatlan adásvételi szerződésről 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan megvásárlásához készült 
ingatlan adásvételi szerződésről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi-Sinatelep, Báró Sina György utca 7. 
szám alatti ingatlan megvásárlásához készült adásvételi szerződés – e határozat melléklete 
szerinti – tartalmával egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés 
megkötésére, a vételár szerződés szerinti kifizetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 30. 
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„Melléklet a 131/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Dr. Ákos Elek 
ügyvéd 

8000 Székesfehérvár, Várkörút 7. 
Tel.: 22/312-385 Fax: 22/329-794 Mobil: 20/9-271-651 

E-mail: varkorut7@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    
I N G A T L A N    A D Á S V É T E L I    S Z E R Z Ő D É S 

 
 

I. A SZERZŐDŐ FELEK 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Eladó neve: DZSUGÁN JÁNOS sz. Dzsugán János 
Születési ideje, helye: Ercsi, 1954.05.20. 
Lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Virág u. 37/B/5. 
Személyi azonosító jele:  1-540520-1791 
Adóazonosító jele: 8319151023 
 
Eladó neve: KAISER KÁROLYNÉ  sz. Dzsugán Gabriella 
Születési ideje, helye: Dunaújváros, 1962. 01.06. 
Lakóhelye: 2484 Agárd, Jókai tér 28. 
Személyi azonosító jele:  2-620106-0549 
Adóazonosító jele: 8347031142 
 
a továbbiakban, mint eladók – másrészről  
 
Vevő neve: Ercsi Város Önkormányzat 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20.  
KSH szám: 15727141-8411-321-07 
Adószám: 15727141-2-07 
Képviselője: Győri Máté polgármester 
 
a továbbiakban, mint vevők – között az alábbi feltételekkel az alulírott napon és helyen:  
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladók 4/16-4/16 tulajdonát képezi a Székesfehérvári 

Járási Földhivatal nyilvántartásában fellelhető alábbi ingatlan: 
 

Ercsi belterület 2755/2 hrsz. alatt bejegyzett, 1986 m2 térmértékű, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlan, mely természetben Ercsi Város belterületén 
lelhető fel.  
 
Az ingatlan jelen átruházással érintett 8/16 osztatlan tulajdoni hányadrésze per- teher- és 
igénymentes, elintézetlen széljegy nincs, amiért az Eladók jelen szerződés aláírásával 
feltétlen szavatosságot vállalnak. 
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2. Szerződő felek rögzítik, hogy eladók az ingatlant – legkésőbb 2015.09.30. napjáig - a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kötelesek birtokba bocsátani, azaz 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lekötött illetve a be nem kötött közművek 
tekintetében – saját költségen, a jelen szerződésben előírt határidőn belül -  azok 
visszakötése illetve bekötése iránt a szükséges szolgáltatói, engedélyeztetési és kötelmi 
jogcselekményeket jelen okirat aláírásától számított 15 napon belül megteszik, melynek 
megtörténtét a vevők részére hitelt érdemlő módon igazolni kötelesek. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan azon osztatlan közös 
tulajdonosainak, kik nem alanyai jelen szerződésnek a Ptk. 5:81. § alapján elővásárlási 
joguk van a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett. Szerződő felek tudomásul 
veszik, hogy amennyiben bármelyik elővásárlásra jogosult a jelen szerződésben rögzített 
feltételek mellett élni kíván elővásárlási jogával s a vételárat a szerint az Eladók részére 
megfizeti, úgy a szerződés az Eladók s az elővásárlási jogosult között jön létre. Ez esetben 
az Eladók kötelesek elszámolni a Vevő felé az időközben átvett vételárrészletek 
összegével. Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésének elengedhetetlen feltétele, hogy az elővásárlásra jogosultak ezen joguk 
gyakorlására történő felhívása hitelt érdemlően igazolásra kerüljön.                                       

 
III. ADÁSVÉTEL, VÉTELÁR, ELÁLLÁS 

 
4. Eladók eladják, Vevő megtekintett állapotban megveszi a II.1.) pontban körülírt ingatlant 

mindösszesen 4.600.000,- Ft. azaz Négymillió-hatszázezer forint kölcsönösen és 
egybehangzóan kialkudott vételár fejében.  

 
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vevő önkormányzat jelen okirat aláírásától számított 

8 napon belül 1.0000.000.- ft. azaz Egymillió forint összeget mint foglalót átutal az 
Eladók által alább megadott bankszámlaszámra……………………………………………. 

 
A foglaló rendeltetéséről és jogi természetéről az eljáró ügyvéd a feleknek részletes 
tájékoztatást adott, így tisztában vannak azon ténnyel, hogy a szerződés meghiúsulásáért 
felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles 
visszafizetni.  

 
6. A vevő köteles 600.000.- ft. azaz Hatszázezer forint összegű első vételárrészlet 

megfizetésére, azon határnaptól számított 8 napon belül, amikor eladók a közművek 
visszakötése és bekötése iránti eljárásukat igazoló okiratot teljes terjedelemben, 
valamennyi szolgáltatóra vonatkozóan átadták  

 
7.  A vevő köteles a fennmaradó, egyben második vételárrészletet képező 3.000.000.- ft. 

azaz Hárommillió forint összegű második vételárrészlet megfizetésére legkésőbb 
2015.09.30. napjáig – kizárólag az ingatlan szerződésszerű birtokba adásával egyidejűleg 
– azaz, ezen vevői kötelezettség az eladók ingatlan birtokba adására vonatkozó 
kötelezettséggel egyidejűleg terheli vevő önkormányzatot. Az ingatlan szerződésszerű 
birtokbaadása feltételezi a közműszolgáltatás teljes és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, hibátlan természetbeni állapotát, azaz vevő jelen szerződés kötelmi rendelése 
alapján szerződésszerűen megtagadhatja a második vételárrészlet teljesítését és az ingatlan 
birtokbavételét, amennyiben eladó a közműszolgáltatásra jelen okiratban előírt 
kötelezettségét nem, vagy nem teljes mértékben teljesítette. 
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8. Amennyiben Eladó a rendeltetésszerű használat tekintetében előírt kötelmi kötelezettségét 
a jelen szerződésben előírt határidőben nem teljesíti, illetve amennyiben vevő bármely 
vételárrészlet szerződésszerű teljesítésével késedelembe esne, úgy a feleket a szerződéstől 
való egyoldalú elállás joga illeti meg, azaz mely elállási joggal kizárólag az 
esedékességeket követően 15 nap elteltével – a másik félhez írásban intézett egyoldalú 
nyilatkozattal - élhetnek.   

 
 

IV. INGATLAN- NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉS 
 
9. Eladók jelen szerződéssel a II.1.) pontban körülírt ingatlan tulajdonjoga tekintetében 

feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy jelen jogügylet Eladók 
tulajdonjogának fenntartása mellett a Vevő nevére és javára az Ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXVI törvény – Inyttv – 17. § (1) bek. r/ pontja alapján az illetékes 
Földhivatalnál tulajdonjog fenntartásával történt eladás ténye feljegyzésre kerüljön. 
Eladók kötelesek a bejegyzési engedély magánokirati formában történő kiállítására a 
vételár teljes megfizetésével egyidejűleg.   

 
V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vevő az ingatlanba bejuthat, tervezési és 

beruházás előkészítés körében szükséges adminisztratív tevékenységhez szükséges 
bejárásokat megtarthatja. Szerződő felek a közüzemi díjak vonatkozásában fennálló 
kötelezettség tekintetében úgy állapodnak meg, hogy az a birtokba lépés időpontjától 
Vevőt terheli.  

 
11. Az Eladók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tulajdonjog Vevő általi megszerzéséig 

illetve a birtokbaadásig az ingatlant semmilyen módon meg nem terheli, el nem idegeníti 
és arra senkinek semmilyen jogot nem enged. 

 
12. Az ingatlannal kapcsolatos terhek a birtokbaadástól kezdődően terhelik a Vevőt.   
 
13. Az Eladók tudomással bírnak arról, hogy az ingatlan eladásából származó jövedelem 

adóköteles.  
 
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 
 

15. Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint 
módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás 
lehetőségét kizárják. 

 
16. Eladók és Vevő megbízzák Dr. Ákos Elek ügyvédet jelen szerződés megszerkesztésével, 

továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő képviselettel.  
 
17. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés akarat-kijelentéseiket helyesen 

tartalmazza, azt elolvasás és jogi értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt saját kezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

    
     Kelt: Ercsiben, 2015………………………………………………… 
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5. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-112/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Kft. ugyan megalakult 2014-
ben, azonban – mivel a működését csak 2015-ben kezdte meg – ezért a 0-s beszámolót 
szükséges elfogadni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nincs, kéri, 
hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2014. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

6. napirendi pont: A Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-129/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, először azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő 1. 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökkút Kft. 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról – Dr. 
Koppány Tibornak és Dr. Ákos Eleknek, az önkormányzat jogi képviselőinek megbízásáról a 
Törökkút Kft. Alapító Okiratának módosítására – szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Koppány Tibornak és Dr. Ákos Eleknek, 
az Önkormányzat jogi képviselőinek a Törökkút Kft. Alapító Okirata módosításának 

benyújtására történő megbízásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
Dr. Koppány Tibornak és Dr. Ákos Eleknek, az Önkormányzat jogi képviselőinek 

megbízásáról a Törökkút Kft. Alapító Okirata módosításának benyújtására 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökkút Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának írásban tett nyilatkozatát – miszerint a társaság 
könyvvizsgálójának megbízása 2015. május 31-vel megszűnik és a továbbiakban nem kíván 
könyvvizsgálót alkalmazni – elfogadja. 
A Képviselő-testület a Törökkút Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft-nél a 
továbbiakban nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni, ennek érdekében felkéri az 
önkormányzat jogi képviselőit, Dr. Koppány Tibort és Dr. Ákos Eleket, hogy a Kft. Alapító 
Okiratának módosítását a Cégbírósághoz nyújtsák be. 
A Képviselő-testület felkéri továbbá Győri Máté polgármestert és Hegedűs Péter ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Hegedűs Péter ügyvezető 
   Dr. Ákos Elek ügyvéd 
   Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
Határid ő: azonnal 

 
7. napirendi pont: A Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-113/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
9. számú melléklete), majd kéri a Fejérvíz Zrt. részéről megjelent képviselőket, hogy pár szót 
szóljanak a vezetőváltásról. 
 
Tisza Levente, a Fejérvíz Zrt. ercsi telephelyének üzemvezetője bemutatkozik: elmondja, a 
Fejérvíz Zrt-nél kezdte a vizes pályafutását, Ercsiben Hegedűs Péter tanácsai szerint kezdte 
meg a munkát, néhány hónapig átfedéssel együtt tudtak dolgozni. Ezután gratulál elődjének 
nyugdíjazásához, hosszú, boldog, egészségben telő nyugdíjas éveket kívánva neki. Majd 
elmondja még, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban bárkinek bármi kérdése van, 
szívesen áll rendelkezésre.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni Tisza úrnak a részletes beszámolót, majd emlékeztet 
az ercsi „fekete víz” problémára, mellyel kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy a 
probléma megoldására való törekvések a Fejérvíz által nem fejeződtek be. Az igazi megoldást 
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egy több százmillió forintos beruházás hozná meg, azonban az elrontaná a finom, szerethető 
ercsi víz ízét. Ezért azt kéri a Fejérvíz Zrt-től, hogy a megfelelő kisebb rész-megoldások 
alkalmazásával próbálja meg ezt a problémát kezelni. Továbbá azt is kéri még tőlük, ne 
tévessze meg őket az, hogy kevesebb bejelentés érkezik a lakosság részéről, egyszerűen csak 
már nem jelentik be, ha mangániszapos víz folyik a csapjukból, a probléma azonban továbbra 
is fennáll. Van olyan területe a városnak, ahol nem is ismerik ezt a problémát, de van olyan is, 
ahol hetente előfordul. A megoldást az önkormányzattal közösen keresik, s reméli, hogy meg 
is fogják találni.  
 
Tisza Levente elmondja, a tanulmányt egy külső szakértői gárda készítette, s az nem feltétlen 
azonos a Fejérvíz véleményével. Ők azon munkálkodnak, hogy a megoldás ne egy óriás 
gépház és technológia legyen, hanem a meglévő készletekkel próbálnak eredményeket elérni. 
A szivacsos mosással, öblítéssel a későbbi lerakódásokat is csökkenteni próbálják.  
 
Győri Máté polgármester ezután gratulál a nyugdíjba vonuló Hegedűs Péter úrnak, s minden 
jót kívánva tőle elköszön. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Fejérvíz Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-
szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 2014. évi víziközmű-
szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
8. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. 2014. évi beszámolója elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-108/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd kiegészíti még azzal, hogy a TVK-pontok 
megemelése érdekében, államtitkár úrral tartandó tárgyalás elhalasztódott, ezért annak 
eredményéről jelenleg még nem tud tájékoztatást adni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
9. napirendi pont: Rappai Andreának és Bukovi Máriának, az Ercsi Járóbeteg-

szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjává 
történő megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-118/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd módosító javaslatot tesz. Elmondja, a 
Képviselő-testület nem választhatja meg a Felügyelő Bizottság tagjait, ők csak jelölést 
tehetnek. S amennyiben a tagok a két jelölt személyével egyetértenek, ő a legközelebbi 
taggyűlésen – ami május 12-én lesz – ezt az álláspontot fogja képviselni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, más javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nincs hozzászólás, 
kéri, hogy az általa tett módosítással együtt szavazzanak a határozati javaslatról. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rappai Andreának és Bukovi Máriának az 
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagjává történő jelöléséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
Rappai Andreának és Bukovi Máriának az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává történő jelöléséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rappai Andreának (lakcíme: 2451 Ercsi, 
Lavotta u. 62.) és Bukovi Máriának (lakcíme: 2451 Ercsi, Arany János u. 39.) az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjává 
történő jelölését támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén a Képviselő-testület döntését 
képviselje.  

 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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10. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-105/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd elmondja még, a jelenlegi intézményvezető 
szerződése május 31-én lejárt volna, s ő május 4-én – áthelyezéssel – már a Nemzeti 
Művelődési Intézetnél dolgozik. Az intézményvezetői pályázatot a testület már kiírta, 
azonban szükség van a Művelődési Ház szervezeti- és működési szabályzatának 
módosítására, hiszen jelenleg az intézményvezetőnek nincs helyettese. Módosítás után a 
„Könyvtáros 1” fogja helyettesíteni őt. Ezután egy csokor virággal köszöni meg Elszeszerné 
Sólyom Annának a városért végzett munkáját, s további sok sikert kíván neki.  
 
Elszeszerné Sólyom Anna, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és az önkormányzat összes dolgozójának azt, hogy 
sikeresen tudtak együtt dolgozni. Majd elmondja még, a dolgozóit nagyon sajnálja itt hagyni, 
hiszen egy olyan csapat alakult ki, akik nélkül ő soha nem lehetett volna olyan vezető, mint 
amilyen lett. Bízik abban, hogy sikerülni fog egy olyan új vezetőt találni, aki a már 
megkezdett munkát fogja tudni folytatni, s azt kéri, hogy ne felejtsék el a Művelődési Házat.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, kérte Elszeszernétől azt, hogy a közeljövő 
rendezvényeit – az Eötvös napokig bezárólag – legyen kedves úgy előkészíteni, hogy az 
utódja ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy – mivel legkorábban július 1-jén fog kezdeni – a 
rendezvényeket a 0-ról kelljen kezdenie szervezni. Intézményvezető asszony ennek a 
kérésnek majdnem 100 %-ban eleget is tett, melyet ezúton is megköszön neki. Majd kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző tájékoztatást ad arról, hogy az SzMSz-t a helyettesítéssel történő 
kiegészítés mellett összhangba hozták az ÁHT végrehajtásáról szóló rendelettel is. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki 
egyetért az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár SzMSz-ének módosításával, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. május 1-vel az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) II/1. pontja a következőképpen módosul: 
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„1.  Az intézmény neve:   Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár                                
     Az intézmény alapítása:               1962. április 12.  
     Székhelye:    2451 Ercsi, Szent István út 12-14. hrsz.: 894 
     Telephelyei:  Eötvös József Emlékmúzeum       

2451 Ercsi, Eötvös u.33.  hrsz.: 68 
Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény    
2451 Ercsi, Eötvös u. 7.  hrsz.: 50”  

 
 

2. Az SzMSz II/3. pontja a következőképpen módosul: 
 

„3.  Az intézmény fenntartója:   Ercsi Város Önkormányzat” 
 
 
3. Az SzMSz II/11. pontja a következőképpen módosul: 
 

„11. Az intézmény gazdálkodási joköre, típusa (besorolása): 

Az Ercsi Eötvös József Művelődési ház és Könyvtár jogi személy. Gazdasági szervezettel 
nem rendelkező, előirányzatai felett azonban teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladati ellátására Ercsi Polgármesteri Hivatal (2451 Ercsi, 
Fő utca 20.), mint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles.” 

 
4. Az SzMSz II/12. pontja a következőképpen módosul: 

 
„12. Ellátandó kormányzati funkciók felsorolása: 
 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 
Múzeumi kiállítási tevékenység 082063 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091” 
     

 
5. Az SzMSz IV/1. pontja a következőképpen módosul: 

 
„1. Az intézmény szervezete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
(igazgató) 

KÖNYVTÁROS I. 
 

KARBANTAR
TÓ 

TAKARÍTÓ 

RECEPCIÓS MÚZEUMFELELŐS KULTURÁLIS 
SZERVEZŐ 

KÖNYVTÁROS II. 
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� Az intézmény feladatainak ellátására közalkalmazotti álláshelyen 5 főt, határozott idejű 
munkaszerződéssel 1 fő dolgozót alkalmaz, valamint egyszeri megbízásos jogviszonyban 
szerződtet speciális feladatokra - tárlatvezető, rendszergazda, kiscsoportvezetők - külső 
szakembereket. Működése során természetes személyek és civil szervezetek 
közreműködésére is támaszkodik. 

� Az intézményt Ercsi Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kinevezett, illetve 
megbízott intézményvezető (igazgató) vezeti, akinek hatásköre és felelőssége kiterjed az 
intézmény egészére. 

� Az intézmény vezetőjét az intézményvezető távollétében vagy akadályoztatása, továbbá 
az intézményvezetői állás átmeneti betöltetlensége esetén könyvtáros I helyettesíti.” 

 
 

6. Az SzMSz II/13. pontja hatályát veszti, egyidejűleg a II/14-18. pont 13-17. pontokra 
módosul. 
 
 

7. Az SzMSz VI/6-7. pont hatályát veszti és a 8. pont 6. pontra módosul. 
 
 

8. Az SzMSz egységes szerkezetű szövege e határozat 1. melléklete. 
 
 

9. Az SzMSz függelékek listája a következőképpen módosul: 
 

„Függelékek:  
 

1. számú függelék  A könyvtár nyitvatartási rendje 
2. számú függelék A könyvtár díjszabásai                                             
3. számú függelék Szervezeti felépítés  
4. számú függelék Bérleti díj táblázat                                                
5. számú függelék Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

   munkaterve 
6. számú függelék Pénzkezelési szabályzat 
7. számú függelék Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv 
8. számú függelék Adatkezelési szabályzat 
9. számú függelék Munkavédelmi szabályzat 
10. számú függelék Munkába járás költségtérítésének szabályzata 
11. számú függelék Informatikai szabályzat 
12. számú függelék Iratkezelési szabályzat” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Elszeszerné Sólyom Anna 
intézményvezetőt az e határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető  
Határid ő: azonnal, illetve 2015. május 1-től folyamatos 

 
 



 

 

„1. melléklet a 138/2015. (IV.28.)  Kt. számú határozathoz” 
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I.  
Általános rendelkezések 

 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Eötvös József Művelődési 
Ház és Könyvtár, mint közművelődési közszolgáltatást végző közintézmény szervezeti felépítését, 
az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és 
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más szerv vagy személy feladat- és 
hatáskörébe. 
Célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, az intézményi működés 
demokratikus rendjének garantálása. 
 
2. Az  SZMSZ hatálya: 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára, és egyéb 
dolgozójára. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az 
intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 
A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása minden érintettnek közös 
érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az 
intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést.  
 
Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok, egyéb dokumentumok különösen: 
 
Jogszabályok:  
 
 a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv.  
 a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról  és a közművelődésről szóló  1997. évi 
CXL. tv.  
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28) Korm. rendelet  
a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000 (IX. 13) Korm. rendelet   
a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló  6/2001. (I.17) Korm. rendelet   
a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési  érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004 
(II.20) MKM rendelet  
a kulturális szakemberek képzési rendszeréről és a képzés finanszírozásáról szóló 12/2002 (I.14) 
NKÖM. rendelet  
 
Egyéb dokumentumok 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő- testületének az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító okiratának jóváhagyásáról szóló 342/2009 (X.08.) Kt. sz. határozat  

 

II.  

Az intézmény meghatározása 

 
1.  Az intézmény neve:   Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár                                  
     Az intézmény alapítása:               1962. április 12.  
     Székhelye:    2451 Ercsi, Szent István út 12-14. hrsz.: 894 
     Telephelyei:  Eötvös József Emlékmúzeum       

2451 Ercsi, Eötvös u.33.  hrsz.: 68 
Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény    
2451 Ercsi, Eötvös u. 7.  hrsz.: 50  

2.  Az intézmény alapítója: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2451 Ercsi, Fő utca 20.  



 

 

 
3.  Az intézmény fenntartója:   Ercsi Város Önkormányzat  
 
4.  Az intézmény irányító 
(felügyeleti) szerve és székhelye: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2451 Ercsi, Fő u. 20 
                                                            
5.  Az intézmény működési  
területe:    Ercsi város közigazgatási területe 
                                                                                                                               
6. Az intézmény bankszámla- 
    száma:    11990101-06156491-10000276 
 
7. Az intézmény alaptevékeny- 
     sége:     Egyéb szórakoztatás és szabadidős tevékenység 

Alapvető szakágazat (TEÁOR szám) 932900 
  
9.   A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 
INGATLANOK:  az önkormányzat tulajdonában , az intézmény terítésmentes használatában 
vannak a következők:  
 
                      -  Ercsi, Szent István u. 12-14.       hrsz.: 894                                                                        
                      -  Ercsi, Eötvös u. 33.           hrsz:  68 
                      -  Ercsi, Eötvös u. 7.                        hrsz:  50 
 
INGÓSÁGOK:  az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.  
 
A feladat ellátását szolgáló ingatlan-és ingó vagyon feletti tulajdonosi jogokat az alapító gyakorolja.  
 
10.  A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
A 9. pontban felsorolt  ingatlanok és azok  berendezései, valamint az intézmény működése során 
beszerzett vagyontárgyak Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában vannak.  
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közművelődést segítő feladatok ellátáshoz 
szabadon használhatja, de azokat nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.  
 
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre, típusa (besorolása): 

Az Ercsi Eötvös József Művelődési ház és Könyvtár jogi személy. Gazdasági szervezettel nem 
rendelkező, előirányzatai felett azonban teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladati ellátására Ercsi Polgármesteri Hivatal (2451 Ercsi, Fő 
utca 20.), mint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles. 

 
12. Ellátandó kormányzati funkciók felsorolása: 
 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 
Múzeumi kiállítási tevékenység 082063 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 
       



 

 

13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje, és az intézmény foglalkoztatottjainak 
jogviszonya:  
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete bízza meg. Az intézménynél dolgozó közalkalmazottak a Kjt. hatálya alá tartozó 
közalkalmazotti jogviszonyban állnak 
 
14.  Az intézmény közfeladata: 
 
Közművelődési közszolgáltatások alaptevékenységként történő ellátása. (2008.évi CV. tv. 1.§). 
 
15. Az intézmény megszüntetése: 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben csak az alapító jogosult megszüntetni, melyről 
határozattal köteles dönteni. 
 
16.  Az intézmény heti nyitvatartási ideje  
                  Hétfő:   8 - 18 
 Kedd:   8 - 18  
 Szerda:   8 - 18 
 Csütörtök:   8 - 18  
 Péntek:   8 - 18 
 Szombat:  rendezvények esetén 
                             Vasárnap:  rendezvények esetén 
 
17.  Bérleti díj megállapítása  

Az intézmény alaptevékenységen túli igénybevételének időtartamára az igénybevevő bérleti 
díjat köteles fizetni. 
A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület határozza meg. 
A termenkénti bérleti díj mértékét az SzMSz. 4 sz. számú függeléke tartalmazza. 

 
III. 

Az intézmény által ellátott feladatok 
 
1. Az intézmény átfogó célja, filozófiája 
Az   intézmény  a kultúraközvetítés és a közösségi művelődés eszközeivel elősegíti, hogy: 

• az Ercsiben élő polgárok jól érezzék magukat, kötődjenek a településhez, az intézményhez, 
meg tudjanak birkózni a gazdasági, a társadalmi és a magánélet által felvetett kihívásokkal, 

• az Ercsibe látogatók élményekkel feltöltődve, elégedetten távozzanak településünkről, és 
hívó szavunkra – ígéreteinkben megbízva - újra visszatérjenek. 

 
 

2. Az intézmény működése 
 
Az intézmény kiemelt feladata a város kulturális hagyományainak ápolása, a lakosság kulturális 
szükségleteinek kielégítése. 
Működését a ”kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL törvény szabályozza. 
Az intézmény munkájának konkrét tartalmát, eszközeit és módszereit Ercsi város gazdasági, 
társadalmi, és egyéb sajátosságokból kiinduló döntései határozzák meg. 
 
3. Az intézmény tevékenysége 



 

 

 
a) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek;  
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; 
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; 
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődési közösségek tevékenységének támogatása; 
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése; 
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; 
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása; 
h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek megteremtése; 
i) A település tehetséges és kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének 

biztosítása; 
j) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének segítése; 
k) A hátrányos helyzetű rétegek kulturális esélyegyenlőségének megteremtése, művelődésével 

kapcsolatos  kezdeményezéseinek segítse; 
l) A gyermekek és fiatalok művelődésének, művészeti tevékenységétének, közösségi életének 

biztosítása; 
m) A lokálpatriotizmus, a helyi kulturális értékek védelmének  biztosítása. 

 
Az intézmény:  
� a helyi lakosság élet és munkaképességének érdekében kezeli a mentális kultúrát; ennek 

érdekében önismeretet, fejlesztő alkalmakat – klubokat, tanfolyamokat, – szervez; speciális 
helyzetű népességcsoportoknak öntevékeny, önsegítő lehetőségeket kutat fel, megszervezi 
közösségeiket (mozgáskorlátozottak, nagycsaládosok); feleleveníti az iskolai képzést kiegészítő 
tanfolyamokat: nyelvi, számítástechnikai, szabás-varrás, stb.; a szülők, a pedagógusok együttes 
nevelő tevékenységének hatékonyságát fejlesztő alkalmakat, előadásokat kínál; 

�  a mindennapi élet gazdaságosságát előmozdító közhasznú, praktikus tanfolyamokat, 
alkalmakat, akciókat szervez, támogat;  

� a nyári rendezvények során a helyi tehetségeknek, alkotóknak, előadóknak is lehetőséget 
biztosít; 

� a település kulturális, közösségi értékeit közkinccsé teszi (múzeum, műemlékek, népművészet); 
a helyi gyűjtők munkáit bemutatja; kiállításokat, előadásokat, rendez; a helyi információk 
cseréjéhez a helytörténeti anyagot megjelenteti alkalmi kiadványokban és a helyi lapban; a 
közösségi emlékezetet gazdagítja a kulturális, társadalmi események, kiemelkedő személyiségek 
megismertetésével; 

� az élet minőségének gazdagításához, az ünnepek együttes örömeihez, az esztétikai élmények 
megéléséhez, a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmakat, folyamatokat 
biztosít, hangversenyeket, színházi előadásokat, kiállításokat kínál, irodalmi esteket, szervez; 
játszóházat működtet; a nemzeti és a helyi ünnepeket, évfordulókat a közművelődés 
lehetőségeivel gazdagítja, élményszerűvé teszi, dokumentálja; a különböző korosztályok eltérő 
szórakozási és közösségi igényeihez kulturális lehetőségeket, speciális kisközösségeket szervez 
(nyugdíjas klubok, zenekarok). 

� infrastrukturális hátteret, igény szerint szakmai segítséget nyújt a városban működő civil 
közösségek részére; az intézményben helyet kapott csoportok tevékenységét igény szerint segíti, 
művelődési szándékaikat támogatja; 

� hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra 
való társas utazás szervezésének lehetőségét kínálja; jeles napokon aktuális börzéket, 
ajándékvásárokat, szervez; fénymásolást, számítógépes szövegszerkesztést, adatbázist, 
internetet, az információs háló használati lehetőségét biztosítja kiscsoportoknak és civil 



 

 

szervezeteknek. 
 

IV.  
Működési szabályok 

 
1. Az intézmény szervezete  

 
� Az intézmény feladatainak ellátására közalkalmazotti álláshelyen 5 főt, határozott idejű 

munkaszerződéssel 1 fő dolgozót alkalmaz, valamint egyszeri megbízásos jogviszonyban 
szerződtet speciális feladatokra - tárlatvezető, rendszergazda, kiscsoportvezetők - külső 
szakembereket. Működése során természetes személyek és civil szervezetek közreműködésére is 
támaszkodik. 

� Az intézményt Ercsi Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kinevezett, illetve 
megbízott intézményvezető (igazgató) vezeti, akinek hatásköre és felelőssége kiterjed az 
intézmény egészére. 

� Az intézmény vezetőjét az intézményvezető távollétében vagy akadályoztatása, továbbá az 
intézményvezetői állás átmeneti betöltetlensége esetén könyvtáros I. helyettesíti. 
 

 
2. A munkavégzés általános szabályai 
 
Az intézmény minden dolgozójának joga és kötelessége, hogy 
� tevékenységével hozzájáruljon a helyi társadalom művelődési célkitűzéseinek 

megvalósításához, 
� tevékenységét a civil társadalom igényeivel, érdekeivel és elvárásaival összhangban végezze. 
� elősegítse az intézmény hatékony és szakszerű működését - működtetését, 
� munkálkodásának egészére az ember-, az értékközpontúság, az értékközvetítés, a plurális 

szemlélet legyen a jellemző. 
 
Az intézmény kereteiben folyó valamennyi tevékenységet a fenti célkitűzések jegyében kell 
megszervezni és elbírálni. 
Az intézmény jellegéből és feladataiból következően csak akkor működik szakszerűen, ha dolgozói 
minél teljesebb mértékben részt vesznek a feladatok meghatározásában, a tevékenységi tervek 
kimunkálásában, az eredmények létrehozásában. 
3. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 
� Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogkört Ercsi Város polgármestere gyakorolja, 
� Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja, ami kiterjed 

különösen a munkaviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, a besorolásra és 
előléptetésre, a szolgálati idő beszámítására, célfeladatok kiírására, a jutalmazásra,  a fegyelmi 
és anyagi felelősségre vonásra. 

 
4. Döntési rendszer 

 
� Az intézmény ügyeiben a jogszabályok keretei között önállóan és egyéni felelősséggel az 

igazgató dönt. Az igazgató tartós távolléte esetén halaszthatatlan ügyekben az intézkedési 
jogkört a helyettesének adja át. 

 
5. Utasítási rendszer 

 
� Az utasítási rendszer magába foglalja az intézmény egész működése szempontjából jelentős 



 

 

feladatokat tartalmazó írásos dokumentumokat is, így az intézmény munkatervét, a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, annak mellékleteit, a munkaköri leírásokat, stb. Az utasítások 
érvényességét az igazgató aláírása adja. 

 
6. Aláírási jog 

 
� Az intézmény képviseletében az igazgató írhat alá, vállalhat kötelezettséget. A cégszerű 

aláíráshoz a polgármester vagy a jegyző és az  intézmény igazgatójának aláírása szükséges. 
� Az egyes funkciókhoz kapcsolódó, egyszemélyi aláírás a következő feladatok ellátásával 

kapcsolatosan alkalmazható, mely intézményi képviseletet nem jelent: 
� anyagbeszerző illetve átvevő; 
� posta átvevő; 
� számlán való készpénz átvétele; 

� Az ügyiratok tartalmáért az aláírók egyetemlegesen felelnek. 
 

V. 
Ellenőrzési rendszer 

 
1. A vezetői ellenőrzés 

 
� Az igazgató köteles a vezetésére bízott szervezet munkáját ellenőrizni. 
� Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedik. 
 
2. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
 
Az egyes munkafolyamatok lényeges elemeire vonatkozó ellenőrzési pontokat, azok ellenőrzésének 
módját, rendszerességét, gyakoriságát, az ellenőrzés eredményének hasznosítását az igazgató dönti 
el. A különböző tevékenységekre vonatkozó szabályzatok tartalmazzák részletesen ezeket az 
elemeket. A visszacsatolás a munka eredményességének érdekében történik. 
 
3. A külső ellenőrzés 
 
Az intézménynél ellenőrzés céljából megjelenő bármely külső szerv képviselőjét az ellenőrzés 
megkezdésekor az igazgatóhoz kell irányítani az ellenőrzés bejelentésére és megbízólevél 
bemutatására. 
Az igazgató, vagy az általa kijelölt, az ellenőrzött területért felelős dolgozó köteles a tájékoztatást 
megadni, a dokumentációs anyagokba betekintést biztosítani, az ellenőrzés zavartalan végzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani. Az ellenőrzés lezárása után az igazgató gondoskodik a szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
4. Munkaértekezlet 
 
A munkaértekezleteket a feladatok szabta ütemben, és rendszerességgel kell megtartani. 
Összehívását – az igazgató bevonásával - az intézmény bármelyik munkatársa kezdeményezheti. A 
résztvevők körét és a napirendeket a vezető határozza meg. 
Ezek a fórumok a gyakorlati munka során szükséges információk cseréjét szolgálják. 
Előkészítésükért és operatív vezetésükért az igazgató a felelős. 
 

VI. 
A munkavégzés szabályai 

 
1. Az intézménynél alkalmazott munkatársak kötelességei 



 

 

 
Minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel: 

• feladatainak maradéktalan, a tőle elvárható gondossággal való elvégzéséért, melyet 
munkaköri leírása személyre szabottan tartalmaz;  

• a munkájára vonatkozó hatályos jogszabályok és intézményi rendelkezések, utasítások 
ismeretéért, és betartásáért;  

• a tevékenységét érintő információk megfelelő kezeléséért, a szolgálati titok védelméért 
(iratkezelési szabályzat);  

• a munkarend és a munkafegyelem, valamint a tűzrendészet, baleset-. környezet-, és 
vagyonvédelmi előírások betartásáért (tűzvédelmi szabályzat);  

• a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, takarékos 
felhasználásáért és az önkormányzati tulajdon védelmére vonatkozó előírások betartásáért és 
más, az intézményben munkát vállaló, vagy ide betérő vendégekkel való betartatásáért;  

• a szakmai ön-, és továbbképzésben való részvételért;  
• olyan javaslatok, vagy észlelt hiányosságok feltárásáért, melyek révén a munka 

hatékonysága és minősége javítható.  
 
2. Az intézménynél alkalmazott munkatársak jogai 
 

• az intézmény terveinek és célkitűzéseinek kialakításában és az eredmények értékelésében való 
részvétel; 

• a munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata; 
• a munkavégzéshez szükséges információkat megszerzése és felhasználása; 
• saját tevékenysége minősítésének, értékelésének megismerése és ehhez vélemény nyilvánítása; 
• a vezető figyelmének felhívása, ha valamely belső utasítást helytelennek tart, mely azonban nem 

mentesíti az érvényes utasítások végrehajtása alól; 
• az általa felvetett kérdésekre, panaszokra, bejelentésekre a vezetőtől való válaszadás; 
• a szakalkalmazottaknak hét évenként szervezett szakmai továbbképzésen való részvétel; 
 
3. A közművelődési szakemberek feladatai 
 
Az intézmény egészére vonatkozó feladatok megtervezését, megszervezését, lebonyolítását, 
megvalósítását végzik a közvetlenül az igazgatóhoz tartozó munkatársak. 
 
Feladataik: 
• az intézmény alaptevékenységének megvalósítása; 
• az intézmény megfelelő külső és belső kapcsolatainak folyamatos biztosítása, rendszeres 

összeköttetés kiépítése és fenntartása a lakossággal, a társadalmi és más szervezetekkel. 
 
Az igazgató távolléte esetén az igazgató-helyettes koordinálja a munkatársak tevékenységét, aki 
utasítási jogkörrel is rendelkezik. A megtett intézkedéseiről beszámol az igazgatónak. 
 
4. A műszaki és technikai dolgozók feladatai 
 
Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartoznak. Feladatuk az intézmény zökkenőmentes 
működéséhez szükséges üzemeltetési feladatok ellátása, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre 
álló eszközök célszerű felhasználásának elősegítése, a működési szabályok betartása és betartatása. 
 
5. Az intézményvezető jogai 

 

• az intézményt közvetlenül érintő megbeszéléseken részt venni; a ház ügyeiben – a 



 

 

jogszabályban és az intézményi szabályzatokban meghatározott keretek között – önállóan 
dönteni;  

• az intézmény egészére kiterjedő érvénnyel utasítást kiadni és ellenőrizni;  
• minden olyan intézkedést megtenni, amely az intézmény kötelezettségeinek maradéktalan 

teljesítését, és az ezt gátló akadályok elhárítását, a hiányosságok felszámolását, célozza;  
• a munkáltatói, a kötelezettségvállalási, az utalványozási, az aláírási és a kiadmányozási 

jogkör gyakorlása.  
 
6. Felelősség 
 
Az igazgató felelős: 

• az intézményi szakszerűség, hatékonyság és gazdaságosság egészéért, a munkavégzés 
színvonaláért és minőségéért;  

• a munka-, a baleset-, az egészség-, a tűz-, az állag- és vagyonvédelemért, betartásáért és 
betartatásáért;  

• a szabályszerű gazdálkodási tevékenységért és annak betartatásáért;  
• a teljes intézményi szervezet fegyelmezett és előírásszerű működéséért.  

 
 
 
 
 

VII. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1. Aláírási és pecséthasználati jogkör 
 
Az intézményből elküldésre (postázás, egyéb kézbesítés, stb.) kerülő és iktatott dokumentumok 
aláírására egy személyben az intézményvezető, távollétében a helyettese jogosult. Az intézmény 
cégszerű aláírásakor az aláírók: intézményvezető, intézményvezető-helyettes. Az intézményi pecsét 
használatára is a fentiek, illetve esetenként az intézményvezető által megbízott intézmény 
közalkalmazottak jogosultak. Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. A 
pecséteket elzárva kell tartani. 
A pecsét szövege: Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
A pecsétet a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni.  
 
2. A Hivatali titok megőrzése 

 

• A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.  
• Az intézményben dolgozó valamennyi dolgozó köteles a hivatali titkot megtartani, nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 
hátrányos következménnyel járhat.  

• Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 
felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.  

• Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.  
 
2. 1. Hivatali titoknak minősülnek a következők: 

• amit a jogszabály annak minősít;  
• a dolgozók személyes adatainak védelmével, illetményével, egyéb juttatásaival kapcsolatos 



 

 

adatok;  
• amit az intézmény vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az 

intézmény jó hírnevének megőrzése érdekében írásbeli vezetői utasításban – a 
jogszabályokkal összhangban – annak minősít.  

 
 
3. Nemzeti jelképek 
 
- Zászló  
A nemzeti lobogó és az Európai Unió lobogójának az intézményhez tartozó épületeken, 
építményeken való kihelyezése, azok tisztántartása, állapotának  folyamatos ellenőrzése az 
intézményvezető feladata.  

 
4.  Nyilatkozat a médiák részére 
 
A televízió, a rádió, az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 
minősül. 

 
Az írott és elektronikus sajtó munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

• az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra, illetve nyilatkozat tételére az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult;  

• elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 
konkrét, szabatos válaszokat adjon;  

• a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 
nyilatkozó felel;  

• a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire;  

• nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti 
nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében, működésében zavart, anyagi vagy 
erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik;  

• a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 
megismerje; kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.  

 
VIII.  

A KÖNYVTÁR CÉLJAI, FELADATA, M ŰKÖDÉSE 
  
1. A KÖNYVTÁR CÉLJAI 
  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról  és a közművelődésről szóló  1997. évi 
CXL. törvény szellemében a könyvtár átfogó célját küldetésnyilatkozatban fogalmazza meg a 
következők szerint: 
„Az Ercsi Városi  Könyvtár  olyan dokumentumokat szerez be, dolgoz fel, tárol és tesz 
hozzáférhetővé, amelyek a helyi lakosság és Ercsiben tanuló diákság érdekeit szolgálják. Számos 
lehetőséget kínál a helyi közösség számára; célja, hogy egyéneket és csoportokat egyaránt 
bátorítson, és képessé tegye őket a könyvekhez, információhoz, tudáshoz és a kreatív képzelet 
alkotásaihoz való korlátlan, részrehajlástól mentes hozzáféréshez.” 
  
 Az ercsi Városi Könyvtár alaptevékenységei és a szolgáltatások célja: 
 



 

 

• Szolgáltatás a helyi lakosság számára: a helyi lakosság igényeinek felmérése és ellátása, 
konstruktív dialógusok a változások elérése érdekében. 

• A helyi önkormányzat számára nyújtott szolgáltatás: az önkormányzat munkájának és 
tevékenységeinek támogatása összhangban a könyvtár feladataival, az információhoz való 
hozzájutás biztosításával. 

• Állomány: megfelelő dokumentum-ellátás megszervezése, dokumentumok gyűjtése a tartalomra 
és formára vonatkozó minden előítélet nélkül, fenntartva az egyensúlyt a dokumentumok helyi 
elérése és a távoli hozzáférés között. Feladat a gyűjtemény megőrzése, védelme, a fölöslegessé 
vált, elhasználódott dokumentumok folyamatos törlése. 

• Hozzáférés: a felhasználói hozzáférés biztosítása a könyvtáron kívüli források bevonásával, a 
világhálózat elérésével. A dokumentumokhoz való fizikai hozzáférés és nyitvatartási idő 
biztosítása. 

• Olvasás és olvasási kultúra: gondosan válogatott állomány segítségével a gyermekek 
olvasásának támogatása, különféle események és alkalmak megszervezése, részvétel a felnőttek 
olvasási kultúrájának fejlesztésében. A kultúra fejlődésének támogatása rendezvények 
szervezésével és támogatásával, a legfrissebb irodalomhoz való hozzáférés biztosításával. 

• Könyvtárhasználat: a könyvtárlátogatók képessé tétele a könyvtári dokumentumok és 
szolgáltatások használatára, megfelelően szervezett bemutatókkal, nyomtatott és audiovizuális 
dokumentumokkal. 

• Tanulás segítése: a tanulást, önművelést szolgáló környezet megteremtése, kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása. A formális és informális oktatásban való részvétel lehetővé tétele. 

• Közhasznú információ: más szervezetekkel együttműködve Ercsi és környékéről szóló és a 
közösségnek szánt információ gyűjtése, rendszerezése és összeállítása. 

• Szabadidő felhasználás: a létező igényeknek megfelelően a szabadidő kreatív eltöltésének 
ösztönzése, a kikapcsolódást segítő szolgáltatás kínálata. 

• Segítőkészség: szolgálatkész könyvtári munkatársak által a használók igényei szerinti szolgálat 
és segítés. 

Az intézmény alaptevékenységeit az alapító okirat is rögzíti. 
  
2. A KÖNYVTÁR ÉRTÉKRENDSZERE 
 
• Szolgáltatás: a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása a használók, csoportok, illetve a könyvtárban 

dolgozók számára. 
• Minőség: a lehető legjobb minőség nyújtása a könyvtár minden tevékenységében. 
• Hatékonyság: arra való törekvés, hogy az erőforrások hatékony felhasználása révén biztosítva 

legyen a könyvtár átfogó céljainak teljesítése, optimális eredmények elérése. 
• Innováció: az új és kreatív módszerek folytonos keresése, kipróbálása és alkalmazása a 

szolgáltatások javítására, és az erőforrások felhasználására. 
• Tisztesség: korrekt, tisztességes bánásmód a munkatársakkal és a használókkal, mindenki 

megbecsülése, egyenlő bánásmód és egyenlő lehetőség biztosítása a könyvtár minden 
tevékenységében. 

• Részvétel: a munkatársak részvételének ösztönzése és támogatása a könyvtári programok és 
tevékenységek tervezésében, végrehajtásában, értékelésében és továbbfejlesztésében. 

 
3. A KÖNYVTÁR GY ŰJTŐKÖRE 
 
A könyvtár, állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit, foglalkozási, 
képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét. Ennek érdekében folyamatos 
összehasonlító állományelemzést végez. A könyvtári anyagok beszerzése az alaptevékenységek 
megvalósítását segíti. 
  



 

 

A könyvtár gyűjti: 
• a  magyarul megjelenő dokumentumokat, válogatva  idegen nyelven megjelenő könyvtári 

dokumentumokból, tekintettel a nemzetiségi gyűjteményre is, 
• a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumokat, válogatva, 
• különös tekintettel a megye és a város helytörténeti vonatkozású kiadványaira. 
 
Dokumentumtípus szerint gyűjt: 
• nyomtatott könyveket, folyóiratokat, hírlapokat és egyéb időszaki kiadványokat, 
• térképeket, 
• nem hagyományos dokumentumokat. 
 
A könyvtár gyarapítás mélységét, intenzitását, tartalmi összetevőit a gyűjtőköri szabályzatban 
határozza meg. 
A könyvtár állományának nyilvántartása 
Az állomány nyilvántartás a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően a 
könyvtári dokumentumok egyedi és/vagy összesített nyilvántartásába kerülnek bevételezésre. 
  
 4. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
  
A könyvtár nyilvános könyvtár, minden - a könyvtárhasználatból nem kizárt - érdeklődőnek a 
kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A térítéses szolgáltatások 
árszabását az SzMSz. függeléke tartalmazza. 
  
5. ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TÉRÍTÉSMENTES SZOL GÁLTATÁSOK 
 
 A könyvtári dokumentumok helyben használata: 
 
A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának minden részét látogatói 
helyben használhassák. A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a 
szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat. A könyvtári dokumentumok használatakor az 
olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. 
esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az 
olvasót a szolgáltatás igénybe vételétől eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni. 
 
A könyvtári dokumentumok kölcsönzése: 
 
A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A 
kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma 
állománytípusonként a következő:  
  
Dokumentumtípus Könyvtári státusz Kölcsönzési idő Hosszabbítás 

könyv kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) 

folyóirat Kölcsönzői állomány 5 nap - 

  
Az olvasónál egyszerre 5 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve. Olvasótermi és segédkönyvtári 
könyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható! 
A könyvtár használat részletes szabályzatát az SzMSz függeléke tartalmazza 
 
SZOLGÁLTATÁSOK 
  
Másolatszolgáltatás 



 

 

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat nem sért 
- használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér. 
 
 
 
Számítógépes szolgáltatások 
A fentiekben nem említett egyéb számítógépes szolgáltatások köre, melyeknek térítési díjait a 2. sz. 
függelék tartalmazza. 
nyomtatás 
számítógép használat 
  
Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
  
Egyéb, a könyvtári munkától nem idegen, nem vállalkozás jellegű, de a meglévő kapacitást 
hasznosító tevékenységek végzése. 
A kiegészítő szolgáltatások nyújtása az intézmény térítési díjszabályzata, illetve egyedi 
megállapodás alapján történik. Egyedi megállapodás kötésére csak a könyvtár igazgatója jogosult. 
  
Általános munkaköri kötelezettségek 
A könyvtár minden dolgozója köteles: 
• szolgáltató munkáját a legjobb tudása szerint végezni a könyvtárhasználók megelégedésére, 
• munkahelyén munkakezdéskor pontosan megjelenni, munkaidejében a munkakörével 

kapcsolatos feladatokat ellátni, 
• az intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi, polgári védelmi, vagyonvédelmi és egyéb belső 

szabályzatait betartani, azoknak megfelelően eljárni, 
• mellékfoglalkozást, vagy másodállást, továbbá a személyi és családi állapotában bekövetkezett 

változásokat az igazgatónak bejelenteni, 
 
A dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről a KJT vonatkozó szabályai 
rendelkeznek. 
 
Az olvasószolgálat feladata: 
 
• A könyvtár használói számára alapvető útbaigazítást nyújt a könyvtári állományról, az 

állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól. 
• A kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat kikölcsönzi, visszaveszi, hosszabbítja. 
• Intézi a beiratkozások, olvasói nyilvántartások, felszólítások, késedelmek kezelését. 
• Folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat. 
• Internet használattal kapcsolatos adminisztrációt és útbaigazítást végez. Rendelkezésre bocsátja 

a számítógépet a beiratkozott olvasóknak, „visszavételnél” ellenőrzi azok hiánytalanságát. 
• Részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés ügyintézésében. 
• Segíti a gyermekolvasók könyvtárba való beilleszkedését. 
• Segíti az informálódást, a dokumentumokhoz való hozzájutást. 
• A könyvtár használói számára a kért hagyományos dokumentumokat előkeresi. 
• Figyelemmel kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések tartalmi 

kidolgozásában és adatgyűjtésében. 
• Helyismereti területen részt vesz a folyóiratok-figyelésében. 
• Másolatszolgáltatást folytat. 
• Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására. 
• Ügyel a könyvtár belső rendjére, megtartja a könyvtár belső utasításait. 
• Részt vesz a hírlap- és folyóirat-állomány kezelésében.  



 

 

• Javaslattal él az állomány-gyarapítás terén. 
• Részt vesz a rendezvények szervezésében. 
• Gondoskodik az állomány védelméről. 
Az olvasószolgálat felelős: 
• A használók eligazításáért, alapvető útbaigazításért. 
• Az olvasói adatok, kölcsönzések nyilvántartásáért. 
• A napi statisztikai adatok gyűjtéséért és rögzítéséért. 
• A könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a raktárakban. 
• A hírlap- és folyóirat-állomány nyilvántartásáért, kezeléséért. 
• A nyugtaadásért és a bevételek elszámolásáért. 
 
 TÁJÉKOZTATÁSI MUNKATERÜLET 
  
A könyvtár hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet, dokumentumainak kölcsönzésével, 
részben más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével. 
A tájékoztatás hatásköre: 
A tájékoztatás, a gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, tervezése, ellenőrzése. 
A tájékoztatás feladata: 
• A könyvtár használói számára tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a könyvtári 

rendszerben működő könyvtárak szolgáltatásairól. 
• A kért hagyományos információkat megkeresi. 
• A könyvtárközi kölcsönzést intézi, a kért dokumentumokat felkutatja, igényli és gondoskodik 

annak visszajuttatásáról. 
• Ellenőrzi a napi statisztikai adatok rendelkezésre állását. 
• Alapvető számítógép- és Internet használati ismereteket közvetít. 
• Az általános, vagy szaktájékoztatást igénylő beiratkozott olvasóknak tájékoztatást nyújt. 
• Közreműködik a gyermekolvasók könyvtárba való beilleszkedésénél. 
• Figyelemmel kíséri az egyes szakterületek iránti használati igényeket, olvasói igényfelméréseket 

végez. 
• Helyismereti irodalomfigyelést végez. 
• Elvégzi a beszerzett irodalomelméleti művek analitikus tartalmi feltárását. 
• Intézi a vitás kölcsönzések, felszólítások, késedelmek kezelését, szükség esetén továbbítja 

azokat az igazgatóhoz. 
• Közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában. 
• Felügyeli a hírlap- és folyóirat-állomány gyarapítását, feltárását, kezelését.  
• Vezeti a könyvtár állomány-gyarapítását, javaslatot tesz a könyvtári állomány tételes 

gyarapítására és apasztására. 
• A köttetés adminisztrációját intézi. 
• Rendezvényeket szervez. 
• Gondoskodik az állomány védelméről. 
A tájékoztatás felelős: 
• A beiratkozott olvasók tájékoztatásáért. 
• Az alapvető tájékoztató segédletek, eszközök naprakészségéért, folyamatos fejlesztéséért, a 

tájékoztató anyagok megjelentetéséért. 
• Az olvasószolgálat vezetéséért, irányításáért. 
• A vagyonvédelemért. 
  
  GYEREKKÖNYVTÁRI RÉSZ 
  
A gyerekkönyvtári részleg átfogó célja a 14 éven aluli olvasók könyvtári ellátása, tájékoztatása, az 



 

 

információszerzés készségének átadása, a gyerekkönyvtári gyűjtemény szervezése. A 
gyerekkönyvtári feladatokat könyvtáros látja el. 
 
A gyerekkönyvtári részleg hatásköre: 
A gyerekkönyvtári tájékoztatás, gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, tervezése. 
 
A gyerekkönyvtári részleg feladata: 
• A könyv, az olvasás megszerettetése a 14 év alatti gyerekekkel, személyre szóló kapcsolatok 

kialakítása, építése révén. 
• A gyerekek könyvtár iránti bizalmának növelése. 
• Alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok kialakítása, megtanítása szermélyes és 

csoportos foglalkozások segítségével. 
• Könyv és könyvtárhasználati foglalkozások, rendezvények rendszeres tartása az óvodákkal és az 

iskolákkal összehangolt munkakapcsolat révén. 
• A gyerekek számára alapvető útbaigazítást nyújt a gyerekkönyvtári állományról, az 

állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól. 
• Folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat. 
• Internet használattal kapcsolatos adminisztrációt és útbaigazítást végez. •        Figyelemmel 

kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések tartalmi kidolgozásában és 
adatgyűjtésében. 

• Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására. 
• Ügyel a könyvtár belső rendjére, megtartja a könyvtár belső utasításait. 
• Részt vesz rendezvények szervezésében. 
• Gondoskodik az állomány védelméről. 
• Alapvető számítógép- és Internet használati ismereteket közvetít. 
• Tájékoztató kiadványokat szerkeszt a könyvtárhasználó gyerekek számára. 
• Tájékoztató anyagokat készít a média számára. 
• Közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában. 
 
A gyerekkönyvtári részleg felelős: 
• A gyerekek eligazításáért, alapvető útbaigazításért. 
• A 14 év alatti gyerek olvasói adatok, kölcsönzések nyilvántartásáért. 
• A napi statisztikai adatok gyűjtéséért és rögzítéséért. 
• A könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a raktárakban. 
• Az alapvető tájékoztató segédletek, eszközök naprakészségéért, folyamatos fejlesztéséért, a 

tájékoztató anyagok megjelentetéséért. 
• A 14 éves olvasók nagykönyvtárba való beilleszkedéséért. 

 
  GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI MUNKATERÜLET 
  
A gyűjteményszervezés átfogó célja a városi könyvtár dokumentumainak pontos és naprakész 
nyilvántartása, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásának előkészítése. A könyvtár a 
dokumentumok bibliográfiai és példány adatait Szikla integrált könyvtári rendszerben tárolja és 
szolgáltatja. A gyűjteményszervezés munkafolyamatainak csoportjai: 

• az érkeztetés,  
• a beleltározás,  
• a feldolgozás,  
• a honosítás,  
• az apasztás (selejtezés),  
• a raktári katalógus építése.  

 



 

 

A gyűjteményszervezés feladata: 
 
Érkeztetés, beleltározás: 

• Gondoskodik a megrendelt dokumentumok érkeztetéséről, megteszi a szükséges 
reklamációkat.  

• Egyedi azonosítóval látja el a dokumentumokat.  
• Egyedi és csoportos nyilvántartásba veszi az érkeztetett dokumentumokat.  
• Szigorú rendben tartja nyilván a vásárolt dokumentumok számláit.  
• Gondoskodik az érdekeltségnövelő támogatás és az ÁFA visszatérítés terhére történő 

gyarapítás szigorú nyilvántartásáról.  
• Előkészítik a minisztérium számára a törvényben meghatározott adatösszesítéseket az előző 

évi könyvtári munkáról a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.  
 
Feldolgozás, honosítás, apasztás: 

• Gondoskodik a beleltározott dokumentumok Szikla rendszerben való feldolgozásáról és 
honosításáról, a szabványok és házi szabályzat figyelembevételével.  

• Elvégzi az állományból történő törlés végrehajtását a Szikla rendszerben.  
 
Raktári katalógus építése: 

• Elvégzi a gyarapodott dokumentumok raktári lapjainak katalógusba sorolását, és a törölt 
dokumentumok kivonását.  

 
A gyűjteményszervezés felelőssége: 

• A könyvtári gyűjtemény pontos nyilvántartása a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.  
  
INFORMATIKAI MUNKATERÜLET 
 
Az informatikai munkaterület alapvető célja az Európai Unió elvárásainak megfelelő szintű 
információs szolgáltatások bevezetése és fenntartása, az információhoz jutás esélyegyenlőségének 
biztosítása, a könyvtár, mint tudástársadalom alapintézménye információ-technikai fejlesztése. 
  
 
 
 KISEGÍT Ő TEVÉKENYSÉG 
 
Feladata az intézmény részlegeinek (raktárak, mellékhelyiségek) rendszeres, napi takarítása, a 
könyvtári dokumentumok folyamatos állagmegóvása. Rendben tartja az intézmény környékét, 
járdákat, a parkosított területeket. A takarító hivatalsegédi feladatokat is ellát, amelynek keretében 
gondoskodik az érkező postai küldemények elhozásáról. Alkalmanként ellátja a könyvtári 
rendezvényekkel kapcsolatos technikai feladatokat. 
Felelős a vagyon- és munkavédelmi előírások betartásáért. 
 
Mindennapos feladatai: 

• A könyvtár porszívózása, feltörlése.  
• Szőnyegek, asztalok, fotelok, székek portalanítása.  
• Szemétgyűjtő kosarak ürítése, virágok ápolása, öntözése.  
• A mellékhelyiségek tisztán tartása, fertőtlenítése.  
• A könyvállomány és polcok folyamatos portalanítása.  

Heti feladatok: 
• A raktár helyiségek takarítása, portalanítása, felmosása.  
• Gondoskodás a szeméttároló kuka heti rendszeres ürítéséről.  



 

 

• Számítógépes monitorok ablaktisztítóval történő tisztítása.  
• Járda seprése. 

Havi feladatok: 
• Iratszekrények, asztalok, radiátorok, egyéb berendezések portalanítása.  
• Pókhálózás.  

Féléves feladatok: 
• Nyílászárók tisztítása, függönymosás.  
• Szőnyegek tisztítása, portalanítása  

  
6. A VÁROSI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 
  
KÖLCSÖNZÉS 
Könyvkölcsönzés: kölcsönzési idő 4 hét.  
Újságkölcsönzés: 1 hét. 
Késedelmi díj könyvenként 50 Ft / hó. 
  
TÁJÉKOZTATÁS 
A könyvtárosok tájékoztatást nyújtanak a helyi könyvtárról, más könyvtárak szolgáltatásairól, 
könyvekről, irodalmi témákról, helytörténetről. 
  
IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás. 
  
SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK 
Internet használat 
Elektronikus levelezés 
Szövegszerkesztés (Word'97) 
Táblázatkezelő használat (Excell) 
  
Elérhetőség: 
2415 Ercsi, Szent István út 12-14. Tel.: 25/491-227.  
E-mail: ercsikvt@freemail.hu 

 

 

 

 

 

IX. 

Gyűjtemények  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
Azonosító adatok: 
Az intézmény neve: Eötvös József Emlékház 
Az intézmény székhelye, címe: Ercsi, Eötvös u. 33.  
Tel: 06-25-492-075 
e-mail: eotvosmuzeum@freemail.hu 
1971- ben Emlékszoba, 
1988-tól Múzeum 



 

 

2010-től Emlékház 
Fenntartója: Ercsi Város Önkormányzata 
Szakmai felügyeleti szerve: Országos Pedagógiai Könyvtár És Múzeum 
Alaptevékenysége:  
Az 1997 évi CXL törvény 7. &- a rendelkezik a kulturális javak megóvásáról. 
A múzeumok a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményei. 
A Múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 
nyilvántartása, megőrzése, bemutatása. 
A múzeumi szervezet feladata Ercsi területén a szellemi javak tudományosan rendszerezett 
gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott 
anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása. 
 
Helytörténeti Gyűjtemény   
Ercsi, Eötvös utca 7. 
Fenntartója: Ercsi Város Önkormányzata  
Szakmai felügyeleti szerve: Matrica Múzeum Százhalombatta 
 
E gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, és a kutatómunka támogatása. Gyűjtünk 
minden olyan dokumentumot, amely Ercsi város múltjáról és jelenéről, a város életében jelentős 
szerepet játszó személyekről információs jelleggel bír.  
 
Csapatmúzeum 
Ercsi Helyőrség történelme 1997, történelmi időszaki kiállítás 
Ercsi, Eötvös utca 7. 
Múzeumi szolgáltatások:  
- gyűjtemény megőrzése, védelme 
- a gyűjtemény dokumentálása és a tudományos feldolgozás biztosítása 
- oktatási, közművelődési célú bemutatása és közreadása 
A kulturális javak ágazati szakmai felügyeletét a nemzeti kulturális örökség minisztere látja el. 
 
Gyűjtemények nyitva tartása: 
Előzetes bejelentkezés alapján a hét bármely napján. 
Jegyárak: 
Teljes árú 200Ft 
Kedvezményes 100 Ft 
Tárlatvezetés 10 fő felett 400 Ft 
 

X.  
Záró rendelkezések 

 
1. Ösztönzési rendszer 
Az intézmény szakmai és gazdálkodási feladatainak maradéktalan és eredményes végrehajtása 
érdekében alapbéren kívül anyagi ösztönzésre jutalmazást alkalmazhat. 
Jutalmazás adható, ha az intézmény éves feladatát időarányosan teljesítette, s a kifizetésre az anyagi 
eszközök rendelkezésre állnak, s várhatóan az intézmény e miatt nem lesz veszteséges. 
 
2. Az SZMSZ felülvizsgálata 
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezhetik: 
az igazgató; 
az intézmény alkalmazottai; 
az intézmény közszolgáltatásait igénybe vevők; 
a Képviselő-testület; 



 

 

a polgármester; 
a Képviselő-testület bizottságai; 
 
3. Az SZMSZ a fenntartó általi jóváhagyása napján lép hatályba. Ezzel egyidőben az intézmény 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 248/2006.(VI.27.) Kt. sz. határozatával 
elfogadott SZMSZ-e hatályát veszti. 
 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell jelentetni az intézmény honlapján (ennek 
hiányában az önkormányzat honlapján). 
 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói 
jogkörében jár el. 
  
6.  Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 
szabályzatok, valamint intézményvezetői utasítások tartalmazzák. 
 
Jelen szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden dolgozójára és rájuk irányadó mértékben a 
könyvtári szolgáltatásokat igénybevevő személyekre is. 
Jelen szabályzat a fenntartó önkormányzat jóváhagyását követő napon lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg az intézmény minden korábbi Szervezeti és Működési szabályzata hatályát veszti. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény közalkalmazotti kollektívája 2010. 
szeptember 1-én tartott értekezletén elfogadta. 
 
 
Ercsi, 2015. április 24.  
 
 

 
Elszeszerné Sólyom Anna 

intézményvezető 
 
 
 
 
Függelékek:  
 

1. számú függelék  A könyvtár nyitvatartási rendje 
2. számú függelék A könyvtár díjszabásai                                             
3. számú függelék Szervezeti felépítés  
4. számú függelék Bérleti díj táblázat                                                
5. számú függelék Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

  munkaterve 
6. számú függelék Pénzkezelési szabályzat 
7. számú függelék Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv 
8. számú függelék Adatkezelési szabályzat 
9. számú függelék Munkavédelmi szabályzat 
10. számú függelék Munkába járás költségtérítésének szabályzata 
11. számú függelék Informatikai szabályzat 
12. számú függelék Iratkezelési szabályzat 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú függelék 
  

 
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSI RENDJE 

  
  

  
Városi Könyvtár 

Hétfő 10 – 18 

Kedd 10-18 

Szerda 10 – 18 

Csütörtök 10 – 18 

Péntek 10 – 18 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú függelék 
 

A VÁROSI KÖNYVTÁR DÍJSZABÁSAI 
  
 

Beiratkozási díj 500 Ft/év 
KEDVEZMÉNYEK 

16 éven felüli tanulók 

250 Ft/év 
nyugdíjasok 
munkanélküliek 
 
kismamák 
 

ingyenes 
70 éven felüliek 
16 éven aluliak 
Könyvtárosok,pedagógusok 

  
KÉSEDELMI DÍJ 
könyvenként 5 Ft/nap + postaköltség 

  



 

 

 
 
Számítógép használat 
1 óra 150 Ft 
Internet használat 1 óra 250 Ft,  
félóra: 150 Ft 
Fénymásolás: 
A/4: 20 Ft; A/3: 50 Ft 
Nyomtatás: 
Ff – szöveg: 100 Ft 
Könyvtárközi kölcsönzés: ingyenes 



 

 

3. számú függelék 
 

  
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

  
X: a feladat első számú felelőse 
  
Feladat igazgató könyvtáros1 könyvtáros2 kisegítő 

igazgatás x X     

olvasószolgálat  X    

tájékoztatás  X x   

gyerekkönyvtár  X x   

érkeztetés, 
beleltározás 

 X   

feldolgozás, 
honosítás 

 X    

katalógus építés  X    

gyűjteményszervezés  X    

informatika x X    

rendszergazda 
feladat 

x X    

gazdálkodás x     

pénztári feladatok x X    

állagmegóvás x X x X 

iratkezelés x x     

kisegítő tevékenység       X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú függelék 



 

 

 
BÉRLETI DÍJAK 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 130/2008.(III.25) Kt. számú határozata alapján az 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjai. 
 
Nagyterem:      2.800 Ft/óra 
Kisterem:      1.700 Ft/óra 
Esküvő esetén a kisterem:    5.800 Ft/óra 
Varró helyiség:              11.500 Ft/ hó 
Ügyvédi iroda:     2.200 Ft/alkalom 
Emeleti kisterem:     1.200 Ft/óra 
Előtér:      2.300 Ft/alkalom 
5-10 óra időtartam közötti rendezvény:       55.000 Ft/alkalom 
10 óra időtartam feletti rendezvény:            77.000 Ft/alkalom 
Kerámia égetés:    2.200 Ft/alkalom 
Alkalmi árusítás nagyterem:    9.400 Ft/ alkalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. számú függelék 
 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE 
  



 

 

A Művelődési Ház mindennapjainak tevékenységét leginkább a szolgáltatások, kielégítése tölti ki. 
Legfontosabb feladat a látogatók információhoz való hozzájutásának biztosítása. Ez az internet 
meglétének köszönhetően a könyvtárral közösen megoldott. A nagyterem és a kisterem alkalmas a 
rendezvényeink zavartalan lebonyolítására.A Művelődési Ház technikai feltételei adottak.  
Nyitva tartás: 

Hétfő: 8-18 

Kedd: 8-18 

Szerda: 8-18 

Csütörtök: 8-18 

Péntek: 8-18 

Szombat: rendezvény 
esetén 

Vasárnap: rendezvény 
esetén 

                       
RENDSZERES MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK: 
 
Pávakör:  Minden hét hétfő15.00 – 16.00 óráig 
Vezető: Baczakó Erzsébet 
Technikai segítség (kotta fénymásolás, plakát, meghívó készítés, rendezvényeken hangosítás, igény 
szerint stb.) 
 
Nyugdíjas – klub:   Minden hét hétfő 16.00 – 18.00 óráig 
Vezető: Mári Imréné 
 Igény szerinti technikai ill. szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Rác –klub:  Minden hónap szerda 15.00-18.00 óráig 
Vezető: Szili Istvánné 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Egészségmegőrző- klub: Minden hét kedd és csütörtök17.00-18.00 óráig 
Vezető: Horvát Zoltánné 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Mozgáskorlátozottak Ercsi és Vidéke Egyesület: Minden hónap csütörtök 15.00-17.00 óráig 
Vezető: Bártfai Péterné 
 Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Néptánc oktatás: Minden hét péntek 15-17óráig 
Vezető: Hájas Tibor 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
      
 
 
Zorica tánccsoport:  
Vezető:Szili Márkó 
Minden második héten pénteken 
 
Rác táncház: minden második héten pénteken 
 
RENDSZERES FOGADÓNAPOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:  



 

 

 
    Falugazdász fogadóórái: minden hét kedd 12.00-15.00 óráig 
    Kovácsné Holecz Gyöngyi 
 
     Pártfogó felügyelő fogadóórái: minden hét kedd 10.00-12.00 óráig 
     Kégl Attiláné 
     Nagy Tibor 
 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat ülései: minden hónap első csütörtök 16.00-18.00 óráig 
 
Polgármesteri fogadóóra: Minden hónap utolsó szerda 9.00-12.00 óráig 
 
AZ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK: 
 
Igény szerint az önkormányzat és intézményei, iskolák, óvodák szabadidős, kulturális 
tevékenységéhez szervezési, technikai szolgáltatás biztosítása. 
 
A VÁROS CIVIL SZERVEZETEI, RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK: 
 
Igény szerinti szervezési és technikai szolgáltatás, A működéshez, megbeszélésekhez szükséges 
helyiség biztosítása. 
 
A város civil szervezetei: 
 
Ercsi Kinizsi SE 
Zöldövezet Alapítvány 
Honvéd Nyugállományúak Klubja 
Eötvös József Nyugdíjas Klub 
Nagycsaládosok Egyesülete 
Ercsi SE  
MSZP Nőtagozat 
Ercsi Polgárőrség 
Ercsi Hajózók Egyesülete 
Szapáry Péter Honismereti Szakkör 
Horgász Egyesület 
Ercsi Harcművészeti Egyesület 
Ercsi Szépítéséért Alapítvány 
Egészségmegőrző Klub 
Rác Klub 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Eötvös József Diáksport Egyesület 
EKISA 
  
Szolgáltatások  
  

számítógép használat  
internet használat 
fénymásolás 
szövegbevitel, szövegszerkesztés 
szkennelés 
fax 
információ átadás 

meghívó készítés 
plakátkészítés 
nyomtatás 
laminálás 
terembérlési lehetőség 
  



 

 

 

A szolgáltatásokért díjat kell fizetni. Az aktuális árjegyzék az intézményben hozzáférhető.  
 

 
 
 

11. napirendi pont: A III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull találkozó 
megrendezésének támogatásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-133/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd a rendezvény lebonyolítása költségeinek 
támogatására 30.000 Ft-ot javasol biztosítani.  
 
Karsai Gergely képviselő 19.00 órakor megérkezik az ülésre, így a továbbiakban 9 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nincs, kéri, 
hogy szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitbull 
találkozó megrendezésének támogatásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a III. Ercsi Amerikai Staffordshire Terrier és Pitb ull találkozó megrendezésének 
támogatásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenesen biztosítja 2015. június 6. napján 
Csavajda Károly (2451 Ercsi, Széchenyi u. 7.) és Budai Viktória szervezők részére az Ercsi Duna 
part Kompkikötőtől a Kikötő Étterem és Panzió előtti parkolóig terjedő területet, melyen 
megrendezésre kerül a „III. Ercsi Amstaff-, Pitbull és Bullterrier találkozó”. A szervezők kötelesek 
a rendezvény biztonságos lebonyolításához kapcsolódó minden szükséges feltétel teljesítésére, a 
szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésére, a biztonsági előírások megszervezésére és 
garantálására.  
A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolítása költségeinek támogatására 30.000,- Ft-ot biztosít 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a szervezőkkel a 
területhasználati megállapodást megkösse és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző      
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

12. napirendi pont: Utak, járdák felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

                                a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 



 

 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-132/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 14. 
számú melléklete), majd elmondja még, kidolgozásra került az ebbe a körbe eső, javítandó utak 
listája. Tudja, hogy ezeken az utcákon kívül még nagyon sok helyen ráférne az utakra a javítás, épp 
ezért a gazdasági programba beleírta azt, hogy minden évben 75-76 millió forintot javasol 
elkülöníteni az utak, járdák felújítására. Ha ezt tudják tartani/kivitelezni, akkor az öt éves ciklus 
végére Ercsi útjai mind rendben lesznek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Jakab Zoltánné közbeszerzési referens elmondja, a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság véleménye 
szerint a felhívás rendben van. Az anyagot május 4-én küldenék ki. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, az árazatlan költségvetést egy útépítő mérnök fogja 
elkészíteni, úgy tűnik, hogy nagyon jó szakemberről van szó (ezt a Közbeszerzési Bizottság is 
megerősítette). Kértek tőle árajánlatot, azonban arról – 600 ezer Ft + Áfa – nem szükséges külön 
képviselő-testületi döntést hozni, mert ez az összeg már szerepel az előirányzatban. Majd elmondja 
még, ez az ár igen elfogadható egy ekkora beruházás esetén. Majd kérdezi, van-e kérdés, 
hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy az ajánlattételi felhívás kiírásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak, járdás felújítására vonatkozó ajánlattételi 
felhívás kiírásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. május 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Melléklet a 140/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 

 
 
 
 
 
 

Ercsi, 2015.  
 
 



 

 

 
1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
Email: jakabne@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Jakab Zoltánné 
Telefon:06/25/520-620 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: jakabne@ercsi.hu 
 
2. DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK 
BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI  
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyben (ahhoz csatolva) 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió forintot.  
 
Jelen beruházás becsült értéke: 59.826.728, - Ft. 
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
Az utak felújítása az alábbi műszaki tartalommal:  
 

• Ady Endre utca – 566 m hosszú 4 méter szélességben 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban 

 
• Hunyadi János utca – 170 m hosszú 4 méter széles  

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 
• Zrinyi Miklós utca – 170 m hosszú 5 méter széles  

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 
• Sinatelep Kölcsey Ferenc utca – 300 m hosszú 3,5 méter széles 

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban 

 
• Budai Nagy Antal utca - 526 m hosszú 4 méter széles 

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 



 

 

2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 
• Lavotta utca – 560 m hosszú és 4 széles 

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 
• Jászai Mari utca 150 m hosszú és 3,5 m széles 

 
1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 
• Kikötő étterem előtti terület 150 m hosszú és  6 m széles 

 
1. útburkolat letakarítása 
2. meglévő hámló, bomló részek kitakarítása 
3. burkolat hiányok meleg aszfalttal történő helyreállítása 
4. 5 cm vastag aszfalt burkolat készítése 
5. útszegély készítése 50 m hosszban  

 
• A Radnóti Miklós utca AGRO HOBBY üzlet előtti területen 25 m hosszban és 5 m szélességben 

aszfaltos út készítése valamint mart aszfalttal út építése 73 m hosszban és 4 méter szélesen  
 
aszfaltozás: 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 

 
mart aszfalt elhelyezése: 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  

 
Ercsi Egészségügyi Központ parkoló burkolatának építése és csapadékvíz elvezetésének megoldása az 
alábbi műszaki tartalommal: 
 

• alépítmény tükör készítése és tereprendezési munkálatok, alépítmény hengeres tömörítése 528 m2 
területen   

 
• kiemelt szegélyek építése kompletten a parkolók széleinél, valamint a bejáró és a behajtó részeken 54 

folyóméteren 
 

• teherelosztó beton készítése C12 szilárdságú betonnal, hegesztett háló vasalással átlagosan 6 cm 
vastagságban 528 m2 területen 

 
• 8 cm vastag szürke térkő elhelyezése a parkolók jelzésére piros színű térkő készítése 1 cm homokágyba 

fektetve, fugázva 528 m2 területen 
 



 

 

• a parkoló és a jelenlegi aszfaltozott útburkolat találkozása mellé nagy terhelhetőségű DN 200 mm 
kapacitású HAURATON folyóka rendszer építése, bekötve a meglévő nyitott rendszerű csapadékvíz 
árokrendszerbe 68 folyóméter        

 
 
A város belterületi útjainak az alábbi műszaki tartalommal történő kátyúzási, útjavítási munkálatai:  
 
A kátyúzást megfelelő időjárási körülmények között (fagypont felett, száraz időben lehet elvégezni. Célja a kátyúk 
hosszabb élettartamra szóló megszüntetése. A kátyúzás a megfelelő célgépekkel végezhető el. 
 
Előkészítés:  
 

• hengerelt aszfalt, vagy öntött aszfalt kopórétegű aszfaltburkolatok esetében a kátyú körülvágása az 
egészséges szövetszerkezetig szabályos (négyszög, téglalap) idomban, közel függőleges, vagy 
megközelítőleg függőleges oldalfal képzésével. Az oldalélek az úttengellyel párhuzamosak, illetve arra 
merőlegesek legyenek. A kátyú alsó síkját úgy kell kiképezni, hogy abban a közel azonos rétegvastagságú 
kitöltés biztosítható legyen, 

• az előkészített térben maradt törmelék anyagot, porszennyeződést el kell távolítani, 
• a körülvágással előkészített oldalfalakat forró bitumenes kenéssel, vagy öntött aszfalttal történő kátyúzás 

esetén oda hézagtömítő szalagot kell helyezni,  
• az előkészített tér alsó felületére szükség szerinti mennyiségben kell felvinni ragasztó anyagot. 

 
• Mártírok útja         220 m2  
• Kodály Zoltán utca        46 m2 
• Csokonai utca         58 m2  
• Kárpáthy Jenő utca        20 m2  
• Cukorgyári lakótelep        260 m2 
• Kinizsi utca         16 m2 
• Jászai Mari utca eleje torkolat elkészítése      100 m2 
• Móricz Zsigmond utca        330 m2 
• Liszt Ferenc utca felső szakasza       41 m2 
• Mázsaház utca         50 m2 

 
A megvalósítandó feladatok részletes műszaki leírása a csatolt Dokumentációban található. 
  
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Utak-járdák felújítása”  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy: 
45453100-8 
 

További tárgyak: 45233252-0 
 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 90 nap. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
Ercsi belterülete a 3. pontban meghatározottak szerint. 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 



 

 

Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, 
valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
 
A 131. § (1) és (2) bek. szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - 
teljes ellenszolgáltatás  5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti, előleg-visszafizetési 
biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett.  
 
A díj fizetése legfeljebb négy részletben (előleg, két részszámla és egy végszámla) részben támogatói forrásból, a 
Dokumentációban részletesen meghatározottak szerinti történik, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 
számla és mellékletei hiánytalan benyújtását követően. 
 
Az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlatkérő a 306/2011 
(XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján. Az előleg igénylése esetén előleg-visszafizetési biztosítékot köteles a 
nyertes ajánlattevő nyújtani a 21. pontban foglaltak szerint. 
 
Az első részszámlát a nyertes ajánlattevő 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a vállalkozói díj 
30 %-ának megfelelő összegre. 
 
A második részszámlát a nyertes ajánlattevő 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a vállalkozói 
díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  
 
A végszámlát a nyertes ajánlattevő 100 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a részszámlákkal még 
nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a dokumentációban kerülnek meghatározásra. 
 
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan benyújtását 
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-nak megfelelően 
kerülnek kiegyenlítésre az Ajánlatkérő által. A kifizetésekre a mindenkor hatályos ÁFA- törvény irányadó.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni 
kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT 
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
10. KIZÁRÓ OKOK 
 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak 
fennállnak. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során 
következnek be.  

Az igazolás módja: 



 

 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, 
valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja 
és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő 
köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt /Kbt. 58. § (3) bek. szerinti 
nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A 
közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és 
internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszaszámított 12 hónapon 
belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. 
A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti. 
 
P/2. Ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg szerinti 
eredménye több mint egy üzleti évben negatív volt. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését követően kelt nyilatkozatot 
az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 
- pénzforgalmi számla megadása, 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás megküldése napját megelőző 12 
hónapban, konkrét dátum megjelöléssel. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
PI.2. PI/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját vagy 
jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és az 
eredménykimutatás benyújtása. 
Ha az ajánlatkérő által előírt, mérleget és eredménykimutatást tartalmazó, előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló 
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló részét képező 
mérleg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. 



 

 

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (utak- járdák felújítása) származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének 
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 
nettó 25 millió forintot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés). 
 
Ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) 
bekezdés). 
 
Az előírt alkalmassági követelmények közül azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az előírt feltétel tekintetében elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bek.) 
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben benyújtani nem 
kell.  
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referencia munkákkal és ezekről 
megfelelő referenciaigazolással: 
 
Útfelújításra munkákra vonatkozóan legalább egy darab, nettó 30.000.000,- Ft értékű kivitelezés.  
 
M/2. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján nem rendelkezik legalább:  
M.2.1. Egy fő felsőfokú műszaki végzettségű (építőmérnök) és legalább 5 éves, magasépítési munkák kivitelezése 
területén szerzett gyakorlattal rendelkező – 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” felelős 
műszaki vezetővel. 
M.2.2. Valamint legalább 2 fő útépítési szakmunkás végzettségű, útépítési kivitelezési munkákkal kapcsolatosan 
három év szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
M/3. Nem rendelkezik az alábbi munkagépekkel: 
M/3.1. 1db aszfalt finisher (terítési szélesség 2,5 m min. 6,5 m-ig)  
M/3.2. 1db gréder  
M/3.3. 1db kotrógép  
M/3.4. 1db gumikerekes úthenger  
M/3.5. 1 db simító hengerrel min. 10 t önsúllyal,  
M/3.6. 1 db vibrációs henger min. 8 t önsúllyal 
M/3.7. 1 db padkahenger  
M/3.8. 1db benzinmotoros aszfaltvágó gép,  
M/3.9. 1 db benzinmotoros döngölő  
M/3.10. 1 db benzinmotoros vibrolap  
M/3.11. 4 db egyenként 26 t össztömegű billenős tehergépkocsi 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 



 

 

MI/1).  A 310/2011 (XII. 23) Kr. 16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 
60 hónapban teljesített útfelújítás tárgyú építési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciáiról a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolását kell csatolni az alábbi tartalommal:  
teljesített megrendelés megnevezése, a teljesítés időpontja és helye, az ellenszolgáltatás összege, a megrendelő 
neve, címe, telefonszáma, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak 
megfelelően történt-e. 
 
MI/2). A teljesítésben részt vevő szakember végzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A végzettséget 
igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó 
megjelölésével is igazoló önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői 
névjegyzékbe való felvételét a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerint ellenőrzi az ajánlatkérő, mely tekintetében – az 
értékelés könnyítése céljából- Ajánlattevőnek meg kell jelölni a jogosultság elérési útvonalát. Amennyiben a 
szakértő a nyilvántartásban nem szerepel, vagy a nyilvántartás nem elérhető, a jogosultságot igazoló dokumentum 
másolatának benyújtása szükséges. Amennyiben a szakember más tagállamban szerzett jogosultságot, a küldő 
vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását 
köteles az Ajánlattevő csatolni. Az Ajánlattevő valamennyi szakember tekintetében köteles nyilatkozni, hogy mely 
szakembert, mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai 
regisztrációjáról (M2.1. pont). (Lásd még 22/24 pont!)   
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben benyújtani nem 
kell. 
 
Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az 
Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal 
kell az érintett szakembernek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés 
figyelembevételével]. 
 
MI/3. Ajánlattevő mutassa be a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, valamint igazolja a rendelkezésre állást! Ajánlatkérő 
rendelkezésre állás körében elfogadja a tulajdonosi pozíción túl a bérleti vagy egyéb jogcímen való tartós 
birtoklási pozíciót is.  Ajánlattevő a rendelkezésre állás igazolásának körében köteles a tulajdonosi vagy bérleti 
pozíció meglétét igazoló dokumentumot benyújtani az alkalmasságának megállapításához, valamint nyilatkozni, 
hogy az eszközök a teljesítés időtartama alatt a rendelkezésére állnak. 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. május 18. 10:00 óra 
 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. május 18. 10:00 óra 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 



 

 

18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételekkel 
kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és utána az 
ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb 
ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási forduló 
befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti a 
számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb tájékoztatás 
híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció 
rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, feltéve 
hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! Amennyiben a 
tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az esetben meghatalmazást 
köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés részét képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 60 nap.  
 
19. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. május 25. 08:30. óra 
 
20. ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 
 
Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 77. §-a szerint. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldésétől számított 11. nap.  
 
21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) 
és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a munkaterület 
átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) 
pontja és (8) bekezdései szerint. 
 
Késedelmi kötbér,  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vállalkozói díj 
összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti 
a szerződés felmondásának joga 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található szerződéstervezet 
tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

 
28.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 

 
29.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 

részére. 



 

 

30.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart ajánlattételi felhívás megküldését követő 7. napon 11.00 órakor. 
Találkozás helye: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
 

31.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok 
aláírójának az aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 
mintáját. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § 
szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, 
aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való 
jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú 
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, 
és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált 
módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet 
tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, 
amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és 
ezt a bíróság igazolja.  
 

32.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá Kbt. 40. § 
(1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatnak a Kbt. 61. § (1) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

33.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti 
információkat. 
 

34.) Az ajánlattevőknek elektronikus közbeszerzési költségvetés kiírási program segítségével tételes, 
árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolni papír alapon és DVD lemezen is, a dokumentáció 
mellékletét képező árazatlan tervezői költségvetés alapján. 
 

35.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe 
(elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési 
dokumentációban található. (Kbt. 54. § (1) bekezdése) 
 

36.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 9. § - a szerinti 
felelősségbiztosítási szerződés megkötését (eredeti nyilatkozat) 
 

37.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és az 
építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális összege 
az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, és 
évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 
 

38.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 



 

 

- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax 
száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlattevők, illetve 
részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 
 

39.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva, 
nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden 
tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: Ajánlat - 
Utak-járdák felújítása – Határidő előtt nem bontható fel! 
 

40.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
pdf. file) a papíralapú (eredeti) példányhoz köteles csatolni DVD-n. 
 

41.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 
teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

42.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más 
pénzintézetnél nem vezet bankszámlát.  
 

43.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 
 

44.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az összesített vállalkozói díjra vonatkozó nyilatkozatát. Az 
összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által 
megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § 
(9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
 

45.) Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék 
figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására 
a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, 
vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon 
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során, vagy 



 

 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - 
akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre 
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

46.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdésére, miszerint az a vállalkozó, aki kivitelezői tevékenységet 
kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát, a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. Erre 
tekintettel az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolást, 
vagy a nyilvántartásba vételről a kamara írásbeli értesítését egyszerű másolatban, amely tartalmazza a 
vállalkozó nyilvántartási számát. 
 

47.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. Idegen 
nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 
megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el 
nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 
figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

48.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó Kbt. 126. § 
(5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

49.) Az ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 
 

50.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.  
 

51.) Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról 
(MI/2. Igazolási mód), az esetben ezt az ajánlattevő a Kbt. 124. § (4) bek. szerinti szerződéskötéstől 
való visszalépésként értékeli.  

 
52.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 

ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden 
esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek 
ajánlatában igazolnia kell! 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. május 4. 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „Utak-járdák felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 

22. Az eljárás általános feltételei 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. CVIII. törvény a 
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes 
feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek 
érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen Ajánlattételi dokumentáció átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi 
feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban megadott 
műszaki leírásnak. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

• ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, 
vagy 

• ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott minden követelménynek a Kbt. 61. 
§ (1) bekezdése alapján 

 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen dokumentációt az ajánlatkérő a rendelkezésére bocsátotta. 
Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a 
dokumentációval 
 
Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel 
közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt, más ajánlattevő számára szerződés 
teljesítésére való alkalmasságot nem igazolhat.  
 
Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, 
kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges 
információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési 
eljáráson kívüli egyéb felhasználása. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
 
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes 
ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől 
számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő 
érdekeit is /Kbt. 81. §/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő rendelkezésekre: 



 

 

 
• Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 

 
• Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződése 
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

 
Ajánlattevő ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
A Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az 
ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen 
jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 
 
A Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran 
alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett 
nyilvántartást (Kbt. 36. § (6) bekezdés). 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem 
veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

23. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
 
Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az 
ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.  
 

24. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb hát nappal az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 
 



 

 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel: +36/25/520-620 Fax: +36/25/505-740 

 
 

Email: jakabne@ercsi.hu 
 

 

 
A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő. 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál 
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de 
megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 
ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem 
áll megfelelő idő rendelkezésre, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. § (5) bekezdése alapján a kiegészítő 
tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági 
szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az Ajánlatkérő 
mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
 
A Kbt. 35. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel 
írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e 
törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján (csak kivételesen és 
indokolt esetben vehető igénybe) 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 
követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. 
 

25. Teljesség és pontosság 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció tartalmának 
teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az 
ajánlattevő elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő 
kötelessége, hogy meggyőződjön az Ajánlattételi dokumentáció és az Ajánlatkérő által a munkákkal 
kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös 
tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, 
valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és 
ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 
 

26. Ajánlattétel költségei 
 



 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli 
 

27. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlattevő a Kbt.-ben meghatározott időpontig kötve van ajánlatához. 
 

28. Több változatú ajánlat  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni.  
 

29. Bírálat 
 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
74. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi 
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az 
összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 
a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 
b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 
c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt 
mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 
jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az 
ajánlatot értékelnie. 
 
 

30. Az értékelés szempontjai: 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

31. Közös ajánlattétel 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni 
ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a 
következőket tartalmazza: 
 

j) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
k) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
l) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 



 

 

m) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők 
nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes 
Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

n) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 
felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes 
Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

o) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 
természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos 
nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A 
megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy 
aláírási mintáját; 

p) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük 
mértékét; 

q) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát 
benyújtani jogosultak megnevezését; 

r) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 
◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése 

nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell 
lépnie. 

 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az 
együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A 
közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös 
Ajánlattevő nevében teszik. 
 
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik 
tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek 
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti 
meg. 
 

32. Tárgyalásos eljárás szabályai 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és 
utána az ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére 
vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az 
eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván 
tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási 
forduló befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti 
a számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 



 

 

A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb 
tájékoztatás híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje 
indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt 
határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is 
megtehető, feltéve hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban 
lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! 
Amennyiben a tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az 
esetben meghatalmazást köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés 
részét képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 60 nap.  
 

33. Ajánlati ár (összesített vállalkozói díj) 
 
Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által 
megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. 
§ (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
Az ajánlati árat (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő 
érvényesnek.  
 

34. Hiánypótlás 
 
Az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint. 
 

35. Összegzés megküldése 
 
Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az erről 
szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 
szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 

36. Szerződéskötés 
 
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik 
/Kbt. 124. § (5) bekezdése/. 

 
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt 
köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a 



 

 

szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha 
az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be /Kbt. 124. § (8) bekezdése/. 
 
 

37. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra 
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az 
ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő 
részére bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét 
követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást 
figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot 
kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az 
ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő 
részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott 
dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 -az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott 
személy  
aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 

38. Formai követelmények 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az 
Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú 
ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 61.§ -ban és a 
jelen fejezetben foglaltaknak megfelelően járjanak el. 
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az 
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak 
hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a 
nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat 
vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től 
kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell 



 

 

sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat 
(azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). 
 
A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy 
a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy 
pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
 
 A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 
következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 
• Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 
 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT- „Utak-járdák felújítása” - Határid ő előtt nem 
bontható fel!  ” 
 

39. Nyilatkozat és igazolás a kizáró okok fennállásának hiányáról 
 
Kizáró okok: 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi 
feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében 
foglaltak fennállnak, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 
56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró 
okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  



 

 

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 
Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 
a Kr. 10. § szerint kell eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében 
az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőt /Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek 
ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A 
közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. 
Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési 
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének 
dátumánál nem régebbinek kell lennie. 

 
40. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 

Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 
126. § (1), (6) és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot 
legkésőbb a munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 

Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 

 

Késedelmi kötbér,  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó 
vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése 
esetén a megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  

 
41. Tájékoztatás (Kbt. 54.§ ) 

 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre, adózásra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó 
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
 
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében: 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
www.munka.hu 



 

 

 
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. 
tel: 06-22-510-960, 06-22-512-870 
fax: 06-22-510-964 
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95 
Email: hivatal@mbfh.hu 
Tel: (+36-1) 301-2900 
Fax. (+36-1) 301-2903 
Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
Adózás tekintetében: 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 
http://nav.gov.hu/ 
 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511  
Tel.: +361-412-5400  
Fax: +361-432-5270  

NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága  
1095 Budapest, Mester u 7.  
Tel.: +361-299-1600  
Fax: +361-219-0993 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.  
Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559  
Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
 
Környezetvédelem tekintetében: 
Földművelésügyi Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200 
 



 

 

42. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék minden 
eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 11. pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül. 
 
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (M10 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat  
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra   
Beszámoló (adott esetben)  
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása  
Ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más 
szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került. 

 

A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
/Kbt. 55. § (5) bekezdés/ (M9 formanyomtatvány) 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
(M5 formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében (M6 
formanyomtatvány) szakemberek 

 

Képzettséget, szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (M7 
formanyomtatvány), valamint a szakemberek végzettségét és hatósági 
nyilvántartásba vételüket igazoló dokumentumai 

 

Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata (M8 
formanyomtatvány) 

 

Eszközök bemutatása, rendelkezésre állásának igazolása  
2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre  



 

 

bocsátásáról (M11 formanyomtatvány) 

Nyilatkozat a felsőségbiztosítás megkötéséről (M12 
formanyomtatvány) 

 

Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  

Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben 
a tételes árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű 
árat tartalmaz, az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott 
ajánlatot. Nincs lehetőség az egyes tételek más tételekkel együtt 
történő elszámolására sem. Nincs lehetőség észrevételi 
költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, 
kiegészítésre. 

 

 
 
 

II/A M ŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 
 

 
 
 

II/B. TÉTELES ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 
 
 
 
A részleteket az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek és költségvetési kiírások 
tartalmazzák. 
 
Az árajánlatokat az elektronikus hordozón átadott árazatlan költségvetési kiírások alapján kell 
elkészíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 III. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK 

 
Vállalkozási szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:   
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
,mint Megrendelő, másrészről 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „Utak-járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentáció, 
felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok jelen szerződés 1. 2. és 3. számú 
mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, 2015…………... napjától kezdődően 2015……………. napjáig tartó, 
határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a 
szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi 
eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló 
megnyitásának a napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 30 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési 
beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: Ercsi Város belterületén a dokumentációban (2 .sz. melléklet) 
meghatározottak szerint. 



 

 

 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban 
meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 
képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést 
módosítani.  
 
3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési 
naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában 
szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval 
végzi az e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres 
átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, 
a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, 
valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági 
előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, 
esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két 
munkanappal előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban 
meghatározott határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó 
jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a 
Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még 
abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 
 



 

 

4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű 
építési-szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, 
továbbá a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a 
közbeszerzési iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó 
kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban meghatározott feladatokat az ajánlatában 
meghatározott felelős műszaki vezetővel elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a 
Megrendelő írásban az építési naplóba történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési 
naplóban történt bejegyzésétől számított 15 napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult 
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek megszegéséből 
eredő kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök 
a rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket 
elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4. 13. Vállalkozó köteles tervteljességi nyilatkozatot tenni. 
 
4.14. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.15. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó 
az esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési 
naplóban rögzíteni.  
 
4.16. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, 
illetve az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása 
nem történhet meg (többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen 



 

 

szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és 
érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a megtérítési igényét. 
 
4.17. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.18. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat 
és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további tervek készítése 
szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.19. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.20. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 
dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit 
megismerte, a megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró 
körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget 
nem számolhat el. A vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli 
annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési 
eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 
ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő 
megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges 
kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 
 
4.21. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles 
bemutatni. E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az 
eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem 
teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével 
járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a Megrendelő építési naplóba bejegyzett 
felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő 
jogosult azt a Vállalkozó költségén más vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a 
Vállalkozót az eltakarítási munkák elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelő – eltakarás megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg 
azok költségeire vonatkozó – levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő 
bejegyzésétől számított 3 napon belül az eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a 
Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.22. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a 
tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.23. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai 



 

 

károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, 
megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó 
feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie kell 
annak következményeit. 
 
4.24. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – 
az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.25. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, 
valamint általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az 
építési beruházás készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.26. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges 
erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat 
(többlet-létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és 
koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a lehető legnagyobb 
hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával a Vállalkozó 
megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához 
megvalósításához szükségesek. 
 
4.27. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó 
köteles fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó 
személlyel vagy szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles 
adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok 
előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési feladatokat ellátó személy vagy 
szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles továbbá együttműködni az érintett 
személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb 
nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
 
4.28. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a 
szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa 
vagy alvállalkozói által okozott károkat. 
 
4.29. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 
szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. 
Köteles továbbá a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga 
vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a 
Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó helyreállítási 
munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles 
gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, valamint a felvonulási és 
építési területek vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia 
vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót 
terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles megteremteni. 
 
4.30. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – ide értve az esetlegesen szükséges hatósági 
engedélyeztetési eljárások lefolytatását, a létesítést, a bontást, a közterület-foglalást, valamint az 
elkészült létesítmények üzembe/forgalomba helyezését is – a Vállalkozó kötelezettsége, melyeknek 
költségeit is maga köteles viselni. Vállalkozó kötelezettsége továbbá az elkészült létesítmények 
esetleges használatba vételi engedélyezési eljárásának saját költségen történő és a jogszabályok 
szerinti megindítása (teljes körű kérelem-benyújtási kötelezettség). 



 

 

 
4.31. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására 
a Felek heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek 
kezdeményezésére a Vállalkozó köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül 
megtartandó rendkívüli kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.32. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő 
stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél 
útján is a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási 
kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
4.33. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány komplett jóváhagyott 
kiviteli tervdokumentációt (annak valamennyi kiegészítésével együtt), valamint a Beruházásra 
vonatkozó valamennyi engedélyt és szakhatósági, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen tartani 
amennyiben azok rendelkezésre állnak. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.34. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet 
munkavállalóival betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.35. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát 
köteles ezt követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.36. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles 
folyamatosan ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói 
vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért. 

4.37. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói 
és alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen 
baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.38. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi 
koordinálása a Vállalkozó feladata. 

4.39. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt 
tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. 
Az erre vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi 
sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és 
címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. Vállalkozó köteles továbbá jelenteni 
minden olyan körülményt, amely a Beruházással érintett területen dolgozók testi épségét 
veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén kívül esik. 

4.40. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, 
és azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult 
a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei: 
 



 

 

5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 
információkat, dokumentumokat, kiviteli tervdokumentációt, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát 
átvenni és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezettel. 
 
5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – 
műszaki ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás 
teljesítésének, befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított 
egy éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a 
Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott 
feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 
5.5 pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó 
kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás 
átvételi eljárás lezárásától számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a Kbt. 130. § (1) 
bekezdésére és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontjára – belül a 
műszaki ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő és a Vállalkozó részére 
megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a 
vállalkozói díj összege………………………..Ft+ÁFA, amely magában foglalja az építési 
beruházás kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az 
ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, 
figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-
ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított 
munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket 
és a tervezett nyereséget. 



 

 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  
o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  
o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

mellékletét képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alább 

megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 
o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 
o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció 

szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 
szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek teljesítését 
igazoló mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 példányban) 
készítésének költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 
o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, kerítés, 

ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás 
költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok 
beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen 
területeken okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés befejezése utáni 
ellenőrző jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben esetlegesen felmerülő 
jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával összefüggésben 
felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes 
létesítmények stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 
valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás 

költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen 
térítésre nem tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás 
során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre 
álló tervdokumentációt, a tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a 
Vállalkozó a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően beárazott, erre tekintettel adta meg az 
árajánlatát, mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a 
teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási 
szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult a Kbt. 131. § (1) és (2) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és 
áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő 
igénybevételére, előleg-visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett. 
 



 

 

6.3. A díj fizetése legfeljebb négy részletben, előleg, két részszámla és végszámla alapján, a 
Dokumentációban és a Kbt. 131. §., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 12. § és 14. §-a szerint, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően történik.  
 
6.3.1. Az első részszámlát a Vállalkozó 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegre. 
 
6.3.2. A második részszámlát a Vállalkozó 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  
 
6.3.3. A végszámlát a Vállalkozó 100 %-os készültségi fok elérésénél nyújthatja be a 
részszámlákkal még nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
6.3.4. A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a műszaki dokumentációban kerülnek 
meghatározásra. 
 
6.4. Vállalkozó, a vállalkozási díjra, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően, teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés után 
jogosult. 
 
6.5 A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt 
bankszámlaszámait jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 2. számú 
melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás 
bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon 
belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.6 Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő 
által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell 
felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek az 
ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § -nak 
megfelelően eljárni. 
 
6.7. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek 
sincs olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a 
számlázásra és a kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.8. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban 
és az árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes 
befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény 
rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére köteles elvégezni. Az 
ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a Megrendelő felé a 
felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. 
Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a 
Vállalkozó bejelentését követő 15 napon belül írásban dönt. A pótmunka elszámolására a 
Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 



 

 

Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén naponta a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói 
díj 0,5 %-nak azaz  …………- Ft azaz összegnek megfelelő késedelmi kötbér megfizetésére 
köteles, a késedelmi kötbér együttes összege azonban nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 15 
%-át. Késedelmes teljesítésnek minősül a teljes építési beruházás kivitelezésére vonatkozó 
teljesítési időpontjához képesti késedelmes teljesítés. Amennyiben a Vállalkozó késedelme 
következtében a késedelmi kötbér értéke eléri a Vállalkozói díj 15 %-t, a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni és a késedelmi 
kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó kárának a megtérítését 
is. 
 
7.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles – legkésőbb a munkaterület átadásáig – az igénybevett előlegnek megfelelő 
összeg azaz ………………………… Ft – a Vállalkozási Szerződés teljes időtartamára (a 
végszámla benyújtásának napjáig) vonatkozó – előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
Megrendelő részére. A biztosíték – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján – a Vállalkozó 
választása szerint teljesíthető óvadékként a pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a biztosíték a Vállalkozói Szerződés határidőben nem áll 
a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú, írásos nyilatkozatával elállni és követelheti a teljesítési biztosíték teljes összegét, 
továbbá a szerződés meghiúsulásából eredő kárának a megtérítését. 
 
A bank vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló – teljesítés igazolás – dokumentum Vállalkozó 
részére történő kézbesítésétől számított 8. naptári napig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank vagy biztosító kötelezettség- vállalását, 
hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a 
jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt 
összeget. 
 
7.3 Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási 
szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 
minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre 
vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 
esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján 
megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő 
részére haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. 
Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal – elállni.  



 

 

8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkaterületen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, 
hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a 
másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) és (8) bekezdései 
szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a munkaterület 
átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § 
(6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

- Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a jelen szerződés 8.4. pontja szerinti ügyletekről 
a Megrendelő haladéktalanul értesíteni. 

 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban  közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
b) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
c) Az a) és b) pontok szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
d) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 128. § - 132.§ -okban foglaltak az 
irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés 
értelmezése vagy szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői 
eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás 
eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük 
fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény 
formájában postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a 
másik fél részére kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott 
közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 



 

 

 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek 
kötelezően alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az 
építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁN YOK 

M1 melléklet 

 
FELOLVASÓLAP 

 
 

  

Felolvasólap11 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 

Ajánlattevő 
 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 
 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, 

szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

 
2. Ajánlat tárgya: „Utak-járdák felújítása” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
  
 

Összesített nettó vállalkozói díj Ft 

 
 
Kelt: 
 
 
  _______________________  

Cégszerű aláírás 

                                                 
11  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy 

darab nyilatkozatot kell benyújtani. 



 

 

M2 melléklet 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Utak-járdák felújítása” 
 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax 
száma 

Konzorcium neve  

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, 
szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 12  
Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
10. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók a közbeszerzés 
következő százalékos arányában fognak a teljesítésben közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon 
részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez 
Ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt 10 
% feletti alvállalkozó neve, 
címe (székhelye) 

A közbeszerzésnek azon 
százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók 
közre fognak működni 

   

   

 
 

                                                 
12  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 

Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  



 

 

11. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 
követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni13: 

 

Az igénybe venni kívánt 
szervezet (személy) neve, 
címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény(ek) meghatározása, 
melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik 

Erőforrás bevonásának 
módja Kbt. 55. § (6) 
bekezdése szerint. 

   

   

 
 
12. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján „Utak-járdák 

felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és az 
Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételeket és az Ajánlati Dokumentáció szerves részét 
képező, a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és 
teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az 
Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban és a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak az Ajánlati Dokumentációban meghatározott 
szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. 

 
13. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlati Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és 

elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon 
vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Jelen nyilatkozat aláírásával az ajánlat során 
megfogalmazott saját feltételeinkről lemondunk.  

 
14. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint  
 
mikrovállakozásnak14 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
15. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az 

adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

 
16. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlati Dokumentációt, és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 
közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

                                                 
13 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
14  A megfelelő rész aláhúzandó.  



 

 

17. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat alapján a vállalkozói díj 
összege………………………..Ft+ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás 
kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá 5 %-os tartalékkeret 
képzését. Mindezek alapján kötelezettséget vállalunk, hogy a jelen szerződésben foglalt 
vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat elvégezzük. 
 

18. Ajánlattevő kijelenti, hogy a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdése szerinti előlegigénylési 
lehetőségével, max. a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig  

 
o élni kíván;  
o nem kíván élni. (A megfelelő rész aláhúzandó) 

 
Kelt: 
 
……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

M3 melléklet 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 

 (a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) 
bekezdés és az 56. § (2) bekezdése tekintetében15 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet Ajánlattevő, aki: 
 
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

                                                 
15 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 



 

 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a 
jogerősen megállapított időtartam végéig; 
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését 
is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás 
bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, 
feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított 
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél 
a részére határidőben fizetett; 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem, 
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Kbt. 56. § (2) bekezdés: 
 (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 



 

 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) 
alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FANNÁLNAK    vagy    NEM ÁLLNAK 
FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet megnevezése: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M4 melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Utak-járdák felújítása” 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és az 56. § (2) 
bekezdése tekintetében16 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetet, amely(ek) a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
A fentieken túlmenően nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezetet.17 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 M5 melléklet 

 
Nyilatkozat 

 
a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 

 
 

                                                 
16 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 
17 Ajánlattevő ajánlatában csatoljon a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy alvállalkozója és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. 
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a Kbt. 57. §-ában foglaltakra 
tekintettel ajánlattevő választása szerint 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok 
hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint 
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a 
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 



 

 

Referencia-nyilatkozat 
„Utak-járdák felújítása” 

 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése
, 
elérhetősége 

A 
teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelé
s tárgya  

Ellenszolg
áltatás 
nettó 
összege 

Nyilatkozat
, hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásokna
k 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassá
gi feltétel, 
amelynek 
az adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

       
       
       
 
 
Kelt: 
 
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
* Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a referenciát adó másik fél igazolását, amely tartalmazza 
legalább teljesített megrendelés megnevezését, a teljesítés időpontját és helyét, az ellenszolgáltatás 
összegét, a megrendelő nevét, címét, telefonszámát, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a 
teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

M6 melléklet 

NYILATKOZAT 18 
NYILATKOZAT A KR. 15. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKI NTETÉBEN 

 
„Utak-járdák felújítása” 

 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő 
{ közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 15. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes 
bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
18 Az ajánlattevő tölti ki. 



 

 

M7 Melléklet 

 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, 

időpontjai (-tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  _______________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
 



 

 

M8 Melléklet 

 
NYILATKOZAT 

Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok 
dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő 
beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől19 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  _______________________  
 Aláírás 
 
  

                                                 
19  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie. 



 

 

M9 melléklet 

 
NYILATKOZAT az er őforrások rendelkezésre állásáról20 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§ (5) bekezdése alapján 

 
„Utak-járdák felújítása” 

 
 
Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint erőforrást nyújtó 
szervezet kijelentem, hogy a  fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az 
ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 
 
{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
20 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 



 

 

M10 melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A KBT. 56.§ (1) BEKEZDÉS KC) PONTJA TEK INTETÉBEN 
 

A KR. 12. § ALAPJÁN 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő 
{ közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre 
tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 
 
VAGY 
 
  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 
 



 

 

 M11 melléklet 

 
 

NYILATKOZAT a Kbt. 126.§ (5) bekezdés tekintetében 
 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom, hogy 
a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás során előírt előleg-visszafizetési biztosítékot – a Kbt. 126.§ (4) 
bekezdés a szerinti határidőre – az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M12 melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A 306/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET A Z ÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ 

RENDELET 9. § TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom a 
közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás 
kiterjesztését az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 9. § alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  _______________________  
 Cégszerű aláírás 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, 
helyzetértékelő tanulmányáról, akciótervéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-107/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő 
átvilágításáról, helyzetértékelő tanulmányáról, akciótervéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágításáról, helyzetértékelő 
tanulmányáról, akciótervéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő 
átvilágítását, helyzetértékelő tanulmányát, akciótervét – e határozat melléklete szerint – elfogadja. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 141/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat hatékonyságnövelő átvilágítása, helyzetértékelő tanulmány 
készítése és akcióterv kidolgozása 
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Bevezetés – vezetői összefoglaló 

Jelen tanácsadói munka fő célja az Önkormányzat működésének átvilágítsa, valamint a költség-
hatékony gazdálkodás elősegítse. 



 

 

Ercsi Polgármesteri Hivatala a 2014. évi önkormányzati választásokat követően vizsgálta a 
döntési mechanizmusa rendszerét, folyamatát, önkritikusan megállapította, számtalan helyen 
szükséges lenne javítani, a hatékonyságot növelni, az ügyintézést korszerűsíteni, melynek 
előkészítéséhez külső szakértőként kértek fel. 

Vizsgálatom fókuszát az önkormányzati intézmények jelentik leginkább, figyelemmel arra, hogy a 
Hivatal szervezeti átalakítása jelen tanulmány idején folyamatban van. Tanulmányban kitérek továbbá az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságra is. 

A szervezetfejlesztési tevékenység három fő módszer szoros egymásra épülésében valósul meg és válik 
teljessé: 

- Felmérések, helyzet- és állapotleírások 
- Elemzések 
- Tanulmányok elkészítése 

A dokumentum kezdő, bevezető részébe ismertetem az Önkormányzat jelenlegi helyzetét. 

A felmérési-átvilágítási szakasz produktuma, az interjúk, valamint az elemzésekre támaszkodva, egy 
diagnózis felállítása, amely feltárja a jelen helyzetet, és kísérletet tesz a jelen helyzet miértjének, okának 
magyarázatára, hatékonyabb szervezeti felépítés felállítására. 

A szervezetfejlesztési szakértői tevékenység kompetenciája és hatásköre addig tud kiterjedni, 
ameddig elvégzi a szakértői tevékenységét, annak eredményeként javasol valamilyen 
változtatást. Ennek elfogadása és érvényesítése már az Önkormányzat döntéshozó testületének 
joga és feladata. 

A munka során jóérzéssel tapasztaltam, hogy az intézmények, a társaságok és a Hivatal 
dolgozói, vezetői nagy odafigyeléssel és türelemmel, kellő segítőkészséggel viszonyultak a 
feladatokhoz. Szívesen osztották meg velem tapasztalataikat, problémáikat, s lehetett 
produktív együttgondolkodásra is késztetni őket. 

Vizsgálataim minden területére elmondható, hogy van tere a fejlesztésnek, a szervezetfejlesztésnek. 

A helyi ügyek gyors és szakszerű intézése, a bürokratikus akadályok mérséklése, a helyi lakosokkal és 
vállalkozókkal való partneri kapcsolat kialakítása egyrészt alapvető feladat és elvárás az 
önkormányzatokkal szemben, másrészt a sikeres és erős gazdaság fontos feltétele is. 

A szervezetfejlesztés a legáltalánosabb meghatározások szerint a legfelsőbb vezetés szintjén támogatott, 
a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatainak javítását szolgáló hosszú távú folyamat. Ez 
teszi lehetővé egy szervezet számára, hogy alkalmazkodhasson az új viszonyokhoz, hogy a lehető 
legjobban oldja meg feladatait, s hogy gyorsan tanuljon a tapasztalatokból. A szervezetfejlesztésben 
nagy jelentősége van az együttműködésnek. A csoportkultúra menedzselése éppúgy tartozik a 
beosztottakra, mint a vezetőkre.  

A szervezetfejlesztés egy folyamat, melynek során a szervezet dinamikusan változik, külső hatások 
(társadalmi, jogi, közigazgatás-fejlesztési, településfejlesztési, stb.) nyomán alakul. 

A szervezeti életnek vannak látható (célok, technológia, szerkezet, eljárások, termékek, pénzügyi 
erőforrások) és rejtett (vélekedések, tudás, magatartás, érzések, értékek, csoportnormák, normák, rejtett 
kapcsolatok) részei. A szervezetfejlesztésnek mindkettőre ki kell terjednie ahhoz, hogy eredményes 
legyen. A látható tartományban elfogadott szervezetfejlesztési stratégia első lépéseit ugyanakkor a 
háttérben meghúzódó tényezőknél kell megtenni, mert rendszerint az érzelmi és magatartásbeli elemek 
azok, melyekkel szembe kerülünk, s melyeken meghiúsulhat a kitűzött cél elérése. A 
szervezetfejlesztésben nagy jelentősége van az együttműködésnek. A csoportkultúra menedzselése 
éppúgy tartozik a beosztottakra, mint a vezetőkre. 



 

 

A szervezetfejlesztésnél elsőként a rendszer állapotát kell meghatározni. Mik az erősségei és a gyengéi? 
Ennek alapján dolgozhatók ki a cselekvési tervek, melyek lényege az erősségek megőrzése és a gyenge 
területek megerősítése, az egyéni és a csapathatékonyság javítása, a csoportok közötti együttműködés 
fejlesztése. A második lépés a cselekvésekből és beavatkozásokból áll, míg a harmadik a megtett 
korrigáló cselekvések eredményének számbavételét jelenti.  

Ellenőrizni kell, hogy a cselekvések elérték-e a kívánt hatást? Ha a válasz igen, a szervezet tagjai új és 
más problémák megoldására térhetnek rá. E lépések megtétele közben párhuzamosan figyelnünk kell 
magára a szervezetfejlesztési folyamatra is. Energiát kell fordítanunk arra, hogy fenntartsuk a szervezeti 
tagok támogatását, hogy a program az egész szervezet szempontjából elsődleges fontosságú legyen és 
észrevehető, pozitív változást idézzen elő. 

Egy szervezetfejlesztési stratégia szükségessé teszi a dolgok jelenlegi állásának vizsgálatát. Ennek ki kell 
terjednie a különböző alrendszerek diagnózisára és a szervezetben zajló folyamatokra (döntéshozatal, 
kommunikáció, az egymással érintkező csoportok közötti kapcsolatok, a konfliktusmenedzselés, stb.). 
Érvényes, a jelentkező probléma tényezőit azok kölcsönhatásaival együtt leíró információk nélkül 
nehéz, vagy lehetetlen a szükséges változásokat elérni. 

A szervezetfejlesztési stratégia választ ad a következő kérdésekre: 

• melyek a program átfogó változtatási céljai? 
• a szervezet mely része kész és fogékony egy szervezetfejlesztési programra? 
• melyek a kulcsfontosságú pontok (egyének és csoportok) a szervezetben? 
• melyek az ügyfélkör (lakosság, vállalkozók, partner szervezetek) legsürgetőbb problémái? 
• mely források állnak a program rendelkezésére? 

A diagnózis, a cselekvés és a célkitűzés szétválaszthatatlanul összekapcsolódik egy szervezetfejlesztési 
programban. A diagnózis alapja a cselekvésnek. A cselekvéseket folyamatos értékelni kell, hogy azok 
mennyiben járulnak hozzá a cél eléréséhez. A célokat is állandóan értékelni kell, vajon elérhetők-e?  

A szervezetfejlesztés állandó körfolyamat, mely a célok felállításából, a korábbi állapotról való adatok 
gyűjtéséből, a feltételezéseken és adatokon alapuló tervezésből és cselekvésből, valamint további 
adatgyűjtésen keresztül a cselekvés hatásainak értékeléséből áll. 

A szervezetfejlesztés során a szervezet dinamikusan változik, külső hatások (társadalmi, jogi, 
közigazgatás-fejlesztési, településfejlesztési, stb.) nyomán alakul. 

A szervezetfejlesztés célja az Önkormányzat komplex működési rendjének átvilágítását követően: 

• a szervezeti működés javítását, fejlesztését célzó intézkedések kidolgozása, melynek 
eredményeként jobb munkát végezhetnek a vezetők, hatékonyabban működhet a hivatal, és az 
intézmények, jobban hasznosíthatják az emberi erőforrásokat, és javulhat a képviselő-testület és 
a hivatal közötti együttműködés. E szempontok alapján meghatározható, szükség szerint 
módosítható a hivatal szervezeti struktúrája, és csoportosíthatók az egyes egységek által 
ellátandó feladatok.  

• az eddig elért eredmények megőrzése mellett a korszerű, polgárbarát, szolgáltató helyi 
közigazgatás megteremtése, olyan hivatali szervezet működtetése, amely ötvözi a színvonalas 
szakmai munkát, a polgárbarát ügyintézést, az elégedett lakosságot, és nem utolsó sorban a jó 
munkahelyi légkört.  

•  szakmailag elhivatottak legyenek, és a munkavégzéshez a megfelelő technikai háttér is 
rendelkezésre álljon 

A szervezetfejlesztés eredményeként a színvonalasabb szolgáltatásoknak köszönhetően: 

• emelkedik a polgárok életminősége, a vállalkozások komfort érzete; 
• hatékonyabbá válik a gazdálkodás; 
• bővülhet az elérhető források köre és 



 

 

•  megalapozottabbá válhatnak döntések a különböző szinteken. 
 
Az alábbiakban a helyzetértékelés összefoglalásaként mutatom be Ercsi Város Önkormányzatának 
SWOT elemzését. 
 
 Pozitívumok Negatívumok 
Belső, 
szervezeti  
tulajdonságok 

Erősségek: 
• A város vezetése egységes, 

a stratégia megvalósítását 
közös 

• célnak tartja 
• A település intézményeinek 

jó együttműködése a 
tervezés 

• során 
• A pénzügyi, gazdasági 

funkciók központosított 
működése  

• Rendszeres vezetői 
értekezletek 

• Étkeztetés hatékony 
megoldása (vállalkozóval) 

 

Gyengeségek: 
• A napi munkát és az operatív 

célok kitűzését nem a 
gazdasági 

• program irányítja 
• Elektronikus kommunikáció 

nehézkes 
• Elektronikus ügyintézés nem 

működik 
• Az intézményi koordináció 

nehézkes (a Hivatal nem látja 
az 

• évközbeni kiadásokat) 
 
 
 
 
 
Ercsi Kistérség Járóbeteg- 
szakellátó Egészségügyi Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
vonatkozásában: 

- 2012. (55,47 %) és 2013. 
(69,58 %) évben a bevételeken 
belül az OEP finanszírozás 
aránya rendkívül alacsony, 
nem éri el az országos átlagot 
(minimum 91 %), mely a 
betegforgalom és a 
kapacitások folyamatos 
értékelésével, a racionálisabb 
humánerőforrás 
gazdálkodással elérhető, 

- alapítók kizárólagos döntési és 
évenkénti értékelési 
feladatának rögzítése a 
társasági szerződésben, 

- ügyvezető beszámolási 
kötelezettségének rögzítése a 
társasági szerződésben, 

- pénzügyi ügyintéző 
alkalmazásának indokoltsága 
különös figyelemmel arra, 
hogy külső könyvelőiroda látja 
el a társaság könyvelését,  

- a szakképesítéssel nem 



 

 

rendelkező recepciósok emelt 
béren való alkalmazásának 
felülvizsgálata. 

 
Ercsi Egészségügyi Központ 
vonatkozásában: 

- Legfontosabb kérdés, hogy 
szükséges-e önálló 
költségvetési szerv fenntartása 
úgy, hogy napjainkban a 
háziorvosi és fogorvosi ellátást 
nyújtó szolgáltatók 95 %-a 
vállalkozás, és az intézmény 
feladatát jelenleg is döntő 
többségben vállalkozó 
orvossal látják el. 
 

Köznevelési intézmények 
(Hétszínvirág Óvoda és Napfény 
Óvoda) vonatkozásában: 

- Konyhai dolgozók 
szükségességének 
felülvizsgálata arra 
figyelemmel, hogy az ő 
bérüket központi költségvetés 
nem finanszírozza, azt az 
Önkormányzatnak kell 
biztosítania, továbbá az ő 
feladatukat a dajkák is 
elláthatnák. 

- Az EMMI rendeletben előírt 
minimális tárgyi feltételek 
mielőbbi biztosítása. 

 
Ercsi Szociális Szolgálat 
vonatkozásában: 

- az intézmény bentlakásos 
részének vonatkozásában a 
kisegítő létszámot tekintve 
javasolt kapcsolt munkakör 
létrehozása az 
intézményvezető részére, 
amely által az intézmény 
humánerőforrás szükséglete 
csökkenne, 

- javasolt átgondolni az 
intézmény kistérségi formában 
történő további működtetést, 
figyelemmel arra, hogy az 
Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az intézmény 
bevételeinek 69,2 %-át az 
Önkormányzat „pótolja” az 



 

 

intézmény részére. Kistérségi 
fenntartásban magasabb 
összegű normatív támogatásra 
lenne jogosult, és az 
Önkormányzati hozzájárulás 
összege csökkenne. 
 

Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár vonatkozásában: 

- Munkavállalók 
munkarendjének átgondolása, 
átcsoportosítása,  

- könyvtár nyitva tartásának 
átalakítása különös 
figyelemmel a 2015. évi Kvtv. 
előírásaira a jogszerű 
normatíva felhasználás 
érdekében, 

- az intézmény 
kihasználtságának növelése, a 
programok színesítése. 

Külső 
körülmények 

Lehetőségek: 
- Stratégiai tervezésben új 

módszerek bevezetése (a 
vállalati szegmensben 
bevált módszerek átültetése 
az önkormányzati 
környezetnek megfelelően) 

- Honlapon rendeletek 
véleményeztetése 

- E-mail kommunikáció 
bevezetése, minden 
ügyintéző számára egyedi 
hozzáférés biztosítása. 

 

Veszélyek: 
- Egyre szűkülő központi 

költségvetési források 
- Elektronikus ügyintézésre nem 

tud a hivatal határidőben 
felkészülni 

- Elektronikus közbeszerzés 
ismeretének hiánya 

- Alulmotivált munkavállalók 
miatt a közszolgáltatások 
színvonalának romlása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyzetkép 

 
Ercsi város Fejér megye északkeleti szélén, a Martonvásári járásban, a Duna jobb partján fekszik. 
A város a 6-os elsőrendű főút mentén terül el, amelyre az M7-es autópályáról; Martonvásár és az azt 
kettészelő 7-es elsőrendű főútról, Ráckeresztúr érintésével, az M6-os keresztezésével egy mellékút 
kapcsolódik. Sűrű autóbusz összeköttetésben áll Budapesttel, Martonvásárral, Százhalombattával és 
Dunaújvárossal.21 
 
Lakosainak száma 2014. január 1. napján 8078 fő volt. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a polgármesterrel együtt 9 fő. A polgármester a 
képviselő-testület döntései alapján és saját önkormányzati jogkörében – a jegyző vezetésének segítsége 
útján – irányítja a hivatalt.  A polgármester munkáját egy főállású alpolgármester segíti. 
 
A testületi munkát 3 bizottság támogatja: 

• Humán Bizottság 
• Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
• Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság. 

 
A város intézményi struktúrája az alábbiak szerint épül fel. 
 
Köznevelés: 

• Ercsi Napfény Óvoda (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 
• Hétszínvirág Óvoda (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 

 
Egészségügy: 

• Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
• Ercsi Egészségügyi Központ (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 

 
Szociális: 

• Szociális Szolgálat (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 
 
Közművelődés: 

                                                 
21 Forrás: wikipédia. 



 

 

• Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár (gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv). 

 
Településüzemeltetés: 

• Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önkormányzati intézményrendszer bemutatása, az egyes intézmények, társaságok 
működésének értékelése 
 
1. Ercsi Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti struktúrában épül fel. 
A dolgozók engedélyezett létszáma a 2015. évi költségvetési rendelet alapján 31 fő volt, 
figyelemmel arra, hogy a településüzemeltetés a költségvetés tervezésekor még a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységébe tartozott. A 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a hivatal 
elismert létszámának maximuma 26 fő. 
 
A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése strukturált, alábbiak szerint, az alábbi szervezeti egységekre 
tagozódik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
(Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (I.22.) határozatával megszűntette a Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Irodáját.) 
A hivatal többnyire dinamikus munkatársakból áll, akik gyakran időhiánnyal küzdenek, munkaidejük 
jellemzően túlnyúlik a napi 8 órán. Az ügyfélmentes napok nem mindig ügyfélmentesek, s így az 
előkészítő feladatokra nem mindig áll elegendő idő a rendelkezésükre. Ennek következtében a hivatali 
dolgozók sokszor túlterheltek.   A hivatalon belüli bürokrácia csökkentését szorgalmazzák, valamint az 
irodák munkájának összehangolását az együttműködés fejlesztése érdekében. Itt kívánom 
megjegyezni, hogy a Hivatali épületben került elhelyezésre az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
ügyfélfogadási helyisége, mely jelentős ügyfélforgalmat bonyolít, és amely jelentősen rányomja 
bélyegét a Hivatal ügyfélfogadására is. Javasolom, hogy folytassanak egyeztető tárgyalást a 
társasággal annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálat kerüljön áthelyezésre más épületbe a 
Hivatal megfelelő ügyfélfogadása céljából. 

A lakossági információ-szolgáltatás színvonalának javítása, az önkormányzatnál meglévő adatok 
(statisztikák, földrajzi, turisztikai információk stb.) további felhasználása jelentős gazdasági és társadalmi 
haszonnal járhat, elősegítve a gazdasági növekedést, munkahelyek teremtését, a polgárok számára 
nyújtott szolgáltatások sokszínűvé tételét. 

A szervezetfejlesztés és a hozzá kapcsolódó vagy azt kiegészítő informatikai fejlesztés túl gyors és túl 
korai bevezetése bizalmatlanságot és ellenállást szülhet az önkormányzati dolgozók körében. A 
dolgozóknak tisztában kell lenniük a szervezetfejlesztés indokaival, hiszen ez az egyes dolgozók 
számára a jelenlegi munkahelyi környezetük teljes felülvizsgálatát jelentheti.  

1.1. Jövőkép – a szervezetfejlesztés 

→ Általános döntési kompetenciák, eljárások – hivatali szinten 
 
Az önkormányzatot érintő kérdésekben jogszabály felhatalmazása alapján a döntésképességgel, a döntés 
jogával, a politikai testület rendelkezik, a döntési képességgel (hozzáértéssel) pedig a mögötte álló 
intézmény hozzáértésére támaszkodik. A hivatal hatásköre kimerül a javaslattételben, azaz a szakmai 
hátteret jelenti csupán, tanácsol, tudása alapján megkeresi a lehető legoptimálisabb megoldást. A két 
kollektíva a jó hozzáállásnak köszönhetően figyel egymásra, mert felismerték, hogy a helyes döntések 
meghozatala az egész település érdeke. 
A munkaszervezet tagjainak véleménye: nekik nem kell semmiben dönteni, így egy jellemző megosztása 
alakul ki a munkának és a felelősségnek: a vezetők döntenek, a beosztottak végrehajtanak, csak 
cselekszenek. Ez a piramisrendszer hierarchiája, felelősségmentességet von maga után. A résztvevők 
száma lefelé, a felelősség súlya felfelé nő a munkaszervezeti modellben. 
Hiányzik a javaslattételi kultúra tudatossága. A szakmai hozzáértési diktatúra sem jellemző, azaz nem 
feltétlenül esik egybe a döntésre jogosult és a kompetens személye. 
A szervezeti hierarchia mégsem a klasszikus piramisrendszer alá-fölérendeltsége alapján áll össze, mivel 
a jegyzőhöz közvetlen javaslattal is lehet fordulni. Ez már a tudatos javaslattételi kultúra irányába 
mutató jel. 
Ercsi abban a szerencsés helyzetben van, hogy bár a piramismodell struktúrájának szerkezete nem 
bomlott le teljesen a hivatalon belül, mégis rengeteg olyan jel, kezdemény vagy konkrét vívmány van, 
melyek a tudatos javaslattételi kultúrával bíró, szakmai hozzáértés diktatúrájának vezérlete alatt működő, 
horizontális felépítésű szervezetre jellemzőek, illetve annak a kifejlődéséhez vezethetnek megerősítés és 
fenntartás nyomán. 

Hosszú távon elérendő célok, stratégiai tanácsok: 
A javaslattételi kultúra tudatossá tétele. 
- A döntéshozatal központosításának feloldása. 
- A szakmai hozzáértési diktatúra létrehozása. 
- Delegációra épülő döntésrendszer kialakítása. 
 



 

 

Taktikai tanácsok, cselekvési terv: 
A cselekvési terv az egész hivatalra vonatkozóan meghatározza azokat az egyértelmű és egymásra épülő 
elemeket, amelyeket a stratégiai célok érdekében meg kell valósítani. 
A javaslattételek rendszeres tudatosságához kiemelten fontos a gondolkodás várható outputjainak 
tisztázása. Ugyanilyen lényeges elválasztani a döntési és a döntésképességet. 
 
A gondolkodási folyamat lehetséges eredményei: 

• Döntés, ha döntésképességünk is van. 
• Javaslat, ha nincs döntésképességünk. 
• Állítás. 

 
Következő gondolkodási processzus: 
 
Cselekvés 
 
A tudatossággal működő javaslattételi környezetnek alapfeltétele, hogy megértessük a különbséget 
döntési képesség és döntésképesség között. 
 
A döntésképesség: 

• Cselekvőképességre vonatkozik 
• Mindig az aktuális döntéshelyzethez kapcsolódó cselekvőképesség mutatója 

Meghatalmazás 
 
A döntési képesség: 

• A gondolkodás képessége 
• Adott személy tud jó döntést hozni 

 
Ahhoz, hogy a munkaszervezetben a hozzáértés diktatúrája uralkodjon, a menedzsment tagjainak 
tudniuk kell átruházni a döntés jogát, felhatalmazást adni a dolgozóknak. 
 
Ebből viszont csak akkor alakul ki a szakmai hozzáértés egyeduralma, ha a döntési jogkörök felosztása 
kompetenciaalapú, egy személy azon a területen kap felhatalmazást, ahol hozzáértőnek mondható. 
Ehhez a munkaszervezetben dolgozók együttműködése is szükséges: fontos elfogadni nekik, hogy attól 
a pillanattól kezdve egy-egy területen ők lesznek a kizárólagos döntéshozók, döntéseiket felelősséggel 
kell, hogy meghozzák, és nem tehetik meg, hogy gondolkodás nélkül kizárólag cselekszenek, a 
munkatársak eredményfelelősséggel végzik a munkáját, önálló folyamataiért felelősséget vállalnak. 
 
Informatikai megoldások: 
Dokumentálni kell a delegáción alapuló döntéshozási rendszert interneten és nyomtatott formában is, 
így lesz minden munkaszervezetben dolgozó számára átlátható és érthető (transzparens). 
Az interneten is publikálható működési folyamattérképet kell alkotni, amely bemutatja a munkatársak 
elhelyezkedését (horizontális és nem vertikális rendszerben), emellett arról is informál, hogy ki miben 
rendelkezik döntésképességgel. 
Digitális tudástár megalkotása hivatott leírni a tudatosan alkalmazott javaslattétel és a szakmai 
hozzáértés vezetői szerepének kultúráját úgy, hogy a munkavégzés rendszere minden érintett számára 
transzparens legyen. 
A negatív eltérés tudatos monitorozásához elengedhetetlen a delegáló döntéshozatali rendszer, a 
szakmai hozzáértési diktatúra fogalmainak transzparenciája. Ezek által a kollégák jobban figyelnek majd 
a munkájukra. Aki eredményfelelősséggel dolgozik, az a teljesítményszint átlépésére, pozitív elérésre 
törekszik. 
 
→ Rendeletalkotási és egyéb szabályozási folyamatok 
 



 

 

Jelen tanulmány elkészítése kapcsán az alábbi rendeletek vizsgálatát végeztem el, ill. 
helyeztem a hangsúlyt: 

- Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VI.30.) rendelete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint  

- Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) rendelete Ercsi Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

 
Általánosan a rendeletalkotásról… 
 
Elmondható, hogy a munkaszervezetben a rendeletalkotásban is elválik egymástól a döntési és 
döntésképesség. Döntési képesség a helyes döntés meghozatalához szükséges tudást és mentális 
állapotot jelenti. Döntésképesség a döntésre való jogosultság birtoklása, felhatalmazás, tehát 
kiválasztottság a döntés feladatára. 
A döntési képességet a polgármesteri hivatal és munkatársai képviselik: szerteágazó, a település 
fenntartásához szükséges tudással rendelkeznek végzettségük és tapasztalataik által. 
Az ő feladatuk az, hogy minél kidolgozottabb anyag kerüljön a testület elé, hogy a rossz, 
megalapozatlan döntésnek még a lehetőségét is messze elkerülhessék. A településvezetéssel közös 
érdekük a jó döntés, így a bizalom garantált irányukban. A feladatok a szakmaiság mentén lesznek 
felosztva a munkaszervezetben, de vannak olyan személyek, melyek szinte minden folyamatnál 
kontrollpontként megjelennek, mert az eltérés ára az ő általuk képviselt területen jelentős vagy 
valószínűen előforduló. A kockázatok mérséklésének céljával a szervezési, a jogi, esetenként a pénzügyi 
ügyintéző is megvizsgálja az esetek legtöbbjét, mert ezek olyan pontok, ahol az eltérés komoly 
következményekkel jár. A rendeletalkotás terén tehát a szakmai hozzáértés diktatúrája csak áttételesen, 
közvetetten tud érvényt szerezni, mivel bár nem azok döntenek, akik szakképesítéssel rendelkeznek, de 
alapjában véve a döntések az ő általuk összeállított anyagok alapján történnek, így érdemi befolyásuk 
van minden kialakuló helyzetre. 
 
Jellemző, hogy a munkaszervezet tagjai a vezetői utasításokat és a külső szabályozók adta sztenderdeket 
egyfajta határvonalnak látják – átléphetetlen teljesítményszintnek, melyet elérni kell. Ez az állandóság ad 
biztonságot, s jelzi: a munkatársak a vezetők adta utasításokból és a külsőbelső sztenderdekből kész 
megoldást akarnak nyerni. A vezetők feladata az, hogy az utasításokat kiadják és a sztenderdeket 
bevezessék. A munkatársak hasonlóképp szemlélik a külső szabályozás adta teljesítményszintet, víziójuk 
az azoknak és a határidőknek való minél jobb megfelelés. A szabályozás, mely a hivatalok működését 
vezérli viszont csak keret: irányít, de nem szűkít be annyira, hogy elvenné a lehetőséget a jobbítástól. 
A kereteken belül, illetve azokhoz igazodva tehát van lehetőség a fejlesztésre – csak észre kell venni az 
ehhez megfelelő pontokat. A felmérés nyomán érdekes kettősségre lehetünk figyelmesek a 
munkaszervezetben: akik nyilatkoztak, mind azt említették, hogy a külső szabályozás illetőleg a belső 
irányelvek mind biztosítékot, jó hátteret jelentenek a munkához. 
Az viszont zavarja őket, hogy ezeket a szabályokat megalkotni dedikáltan csupán a vezetők hatásköre. A 
munkaszervezet pont attól fejlődhet dinamikusan, hogy a munkatársakban milyen erősen munkál a 
jobbító szándék bármely hatáskörben. 
A legjobb forgatókönyv szerint egy munkát csak addig szabad a megadott szabály szerint végezni, még 
nincs rá jobb gyakorlat. Ennek meglétét figyelni nem lehetőség, de mindennapos kötelesség a 
munkaszervezetben. A munkatársak nagy része jogalkalmazó: a lefektetett jogszabályok szerint járnak 
el. Ennek ellenére nincsenek tisztában azzal, hogy normakollízió esetén melyik jogszabályt tekintsék 
érvényesnek – ez nem csoda, hisz néha jogvégzett embereknek sem egyszerű. Elemzésem ebben is 
segítségükre kíván lenni. 
 
A konkrét rendeletek értékelése… 
 
Az Önkormányzat vagyonrendeletével kapcsolatban elmondható, hogy az Önkormányzat az 
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, és a Nvtv. 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkotta meg vagyongazdálkodási 



 

 

rendeletét, amely összhangban volt az Önkormányzat belső szabályzataival.  
A vagyongazdálkodási rendeletben szabályozták az önkormányzati feladatellátást biztosító 
törzsvagyon körét, ezen belül a korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen 
vagyonelemeket, illetve az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyakat. Rögzítésre kerültek a 
rendelkezési jogok, melyben a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságra delegált 
rendelkezési jog jelenik meg, a Polgármesterre átruházott rendelkezési jogok nem. Felajánlott 
vagyon elfogadása esetére rögzítésre került, hogy 1.000.000 Ft. feletti vagyon elfogadásához a 
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Véleményem szerint ez az összeg napjainkra 
rendkívül meghaladott, ezért javasolom ezen összeghatár módosításának átgondolását. Nem 
jelennek meg konkrétan a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyes rendelkezési 
jogosultságok, úgy, mint pl.: 

- értékpapírral, pénzeszközzel való gazdálkodás, 
- önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jogok 

gyakorlása, 
- gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető részesedések, és az ezekkel 

kapcsolatos szavazati jog gyakorlása. 
 
Az Önkormányzat nem kötötte helyi népszavazáshoz az önkormányzati vagyon meghatározott 
részének elidegenítését, megterhelését vagy vállalkozásba vitelét. A döntés-előkészítés 
folyamatában a hasznosításra szánt vagyon értékének megállapítása céljából a 
vagyongazdálkodási rendelet értékbecslés-készítési kötelezettséget írt elő. Annak célszerűsége 
ellenére nem rendelkezett a költség- haszon elemzés készítésének kötelezettségéről, valamint a 
hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról szóló döntések esetében a futamidő egyes éveit terhelő 
adósságszolgálat költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatása felmérésének és az Önkormányzat 
tulajdonosi jogai, illetve érdekei védelmét szolgáló garanciális elemek szerződésben vagy 
egyéb dokumentumban való rögzítésének kötelezettségéről.  
 
A vagyonrendelet soron következő felülvizsgálata során javasolom a fenti szempontok 
figyelembe vételét a rugalmasabb, gyorsabb döntéshozatal és a Hivatal dolgozóinak 
adminisztratív terheinek csökkentése érdekében. 
 
A költségvetési rendelet kapcsán a hatáskörök gyakorlásával összefüggésben az alábbiak 
rögzíthetők. 
A költségvetési rendeletben rendelkezni kell: 

- az Mötv. 68. § (4) bekezdésének előírásait figyelembe véve meg kell határozni azt az 
értékhatárt, melynek mértékéig a polgármester dönt a forrásfelhasználásról. A döntésről 
a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

- finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, 
- a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti 

(esetlegesen) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 
kiadások közötti átcsoportosítást [Áht. 34. § (2)].  

 
A 2015. évi költségvetési rendeletben az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-
testület magának tartotta fenn, annak ellenére, hogy lehetőség volna meghatározott 
értékhatárig a polgármesterre átruházni ezen jogosultságot, és az szintén a Hivatal 
dolgozóinak adminisztratív terheit csökkentené, továbbá nem volna szükséges minden 
intézkedéshez képviselő-testületi döntésre. Ezen kívül szükséges megjegyezni, hogy a civil 
szervezetek támogatásának szabályai is a költségvetési rendelet keretében kerültek rögzítésre, 
mely kapcsán elmondható, hogy azt célszerű lenne külön rendeletben rögzíteni.  
Javasolom továbbá, hogy a költségvetési rendelet módosításakor, illetve külön rendeletben 
rögzítsék a készpénzben teljesíthető kiadások körét az Áht. előírásinak megfelelően. 
 



 

 

→ Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás, illetve az 
intézményektől érkező visszacsatolás beépítse a hivatal működésébe. 
 
Az önkormányzatnak ellenőrzési, felügyeleti és irányítási jogkörei vannak intézményei felett. 
 
Együttműködési területek a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények és a hivatal között: 
- Az éves költségvetés tervezése. 
- Az éves költségvetési előirányzatok módosítása. 
- Karbantartási, felújítási tevékenység. 
- Előirányzatok felhasználása, kötelezettség vállalás, utalványozás. 
- A pénzkezelése. 
- A szabályzat készítése és a szabályozás mikéntje. 
- Könyvvezetés. 
- Analitikus nyilvántartások. 
- A selejtezési és leltározási feladatok ellátása osztottan. 
- Beszámolók elkészítése. 
- Adatszolgáltatások. 
- Adóbevallások. 
 
Az intézményekkel való együttműködés részletes feladat- hatás és felelősségi köreit a 
megkötött munkamegosztási megállapodásokban rögzítették, melyet jelen tanulmány 
elkészítéséhez lefolytatott megbeszélések alapján módosít a vezetés. A módosított 
munkamegosztási megállapodásba rögzítésre kerülnek a konkrét kapcsolattartási pontok, 
feladatlisták, határidővel megjelölve. 
 
→ Elektronikus információszolgáltatásról… 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2005. (X.28.) sz. rendeletében rögzítette a 
közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről, melyben rögzítésre került, 
hogy elektronikus ügyintézésére ténylegesen nincs lehetőség. 
A rendelet közel 10 éve született, továbbá 2014. évben jelentős informatikai fejlesztés történt a 
Polgármesteri Hivatalban, ezért javasolom a fenti szabályozás újragondolását, továbbá egy 
informatikai stratégia megalkotását különös figyelemmel az alábbiakra. 
 

Javasolt egy eljárásrend kidolgozása, amely egyértelműen rögzíti az elektronikusan is elérhetővé teendő 
dokumentumok körét, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat és felelősöket, a rendszeres aktualizálás 
menetét.  
Hivatalos elektronikus információáramlás szabályrendszerének kidolgozása (milyen esetekben szükséges 
elektronikus aláírás, mikor elegendő az egyszerű e-mail küldése az önkormányzati szervezeti egységek, 
intézmények közötti információáramlás tekintetében, a beérkező e-mailek továbbítása, archiválásának 
rendje). 
Javasolt átgondolni az elektronikus hírlevél rendszer kiépítése, mely biztosítja a lakosság 
naprakész és folyamatos tájékoztatását, a döntések nyilvánossá tételét. 
 
Elektronikus információszolgáltatási eljárásrend:  
Olyan eljárásrend kerüljön kidolgozásra, amely egyértelműen rögzíti az elektronikusan is elérhetővé 
teendő dokumentumok körét, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat és felelősöket, a rendszeres 
aktualizálás menetét.  
 

• Ügyintézési tevékenység hatékonyságának növelése  
o Ügyintézési tevékenységek áttekintése, kritikus ügyfajták rögzítése  

o Tipikus és nagy számban előforduló ügyintézési folyamatok ismertetése  



 

 

o Folyamatábrák, ügyintézési idővel  

o Elektronikusan is elérhető dokumentumok körének meghatározása  
• Nyilvánossági, tájékoztatási kötelezettségek teljesítése  

o Jogszabályi kötelezettségen alapuló nyilvánossági kötelezettségek meghatározása  
o Közérdeklődésre számot tartó dokumentumok meghatározása  
o Közérdeklődésre számot tartó adatok meghatározása  
o Elektronikusan is elérhető adatok, dokumentumok körének meghatározása  

• Dokumentumok elérhetőségének, hozzáférhetővé tételének biztosítása  

• Elektronikus dokumentumok frissítési, aktualizálási terve, határidők, felelősök megjelölése  

• Kapcsolódás a Hivatalos elektronikus információáramlás szabályzathoz  
 
Elektronikus Információszolgáltatásban résztvevők köre  
 
A Hivatal és az intézmények, illetve az intézmények közötti kommunikáció e-mailen, személyesen, 
illetve telefonon egyaránt zajlik. Formalizált kommunikációs eljárásrend nincs. Különösen a 
költségvetési tervezés kapcsán lenne indokolt egyfajta adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 
szabályozást alkotni.  
Itt kívánom megjegyezni, hogy a Hivatali dolgozók adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében tegyenek lépéseket a Képviselő-testületi ülések anyaginak elektronikus úton történő 
továbbítására, adott esetben egy közös tárhelyre, megspórolva ezáltal napokig tartó 
fénymásolást és jelentős kézbesítési költséget. 
 
Elektronikus Információáramlás és Információszolgáltatás eszközei  
 
1) Elektronikus levél  
 
Az elektronikus levelet alapesetben a feladó közvetlenül a címzettnek juttatja el, őt szerepelteti a 
címzettek között. Amennyiben a Feladó az adott ügyben szükségesnek tartja – illetőleg ez irányú igény 
előzetesen felmerült – a közvetlen felettese és a címzett közvetlen felettese részére az elektronikus 
levélről másolatot küld, azaz a CC-ben feltünteti.  
Az irányítás és vezetés eszközei (Szabályzat, Vezető utasítás, Vezetői intézkedés, Körlevél) 
elektronikusan megküldendők.  
 
Az elektronikus levél használat szabályozásakor javasolt az alábbiakat rögzíteni:  
 
1) Az e-mail Ercsi Polgármesteri Hivatal szervezetén belül hivatalos kommunikációs eszköz.  

2) Ercsi Város Önkormányzata szervezetén kívülre küldött, valamint az olyan dokumentumokat, 
amelyeket joghatályos aláírással kell ellátni, a hagyományos úton kell továbbítani, vagy speciális erre a 
célra kialakított elektronikus procedúrákon keresztül kell lebonyolítani, melyben az érintett felek 
egyöntetűen megállapodtak.  

3) Az e-mail-en keresztül történő adattovábbítás előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az nem 
tartalmaz-e egyéb olyan információt, amelyet nem szándékoznak továbbküldeni (pl. "bizalmas"-ként 
meghatározott szöveg).  

4) A felhasználók kötelesek rendszeresen ellenőrizni e-mail postafiókjukat. A munkavégzéssel 
kapcsolatosan már nem használható leveleket rendszeresen el kell távolítani a postafiókból, archiválni 
kell.  

5) E-mail címeket ellenőrizetlenül nem szabad továbbadni (pl. newsgroups-ban való részvétel vagy e-
mail lánclevelek). Tilos lánclevelek készítése és továbbítása, továbbá más felhasználóktól, illetve külső 
hálózatról kapott támadó, továbbításra késztető, megtévesztő, illetve szemét („spam, junk, hoax, …”) 
stb. jellegű e-mailek terjesztése.  



 

 

6) Tilos törvény által büntetendő és jó erkölcsbe ütköző (pl. faji, erőszakot megtestesítő, szexuális 
zaklató stb.) üzenetek küldése.  

7) Tilos Ercsi Város Önkormányzata nevében olyan e-mailt küldeni, csatolt fájlt továbbítani vagy 
nyilvánosságra hozni, melyek:  
 

• Ercsi Város Önkormányzata imidzsével, értékeivel, alapelveivel ellentmondóak,  
• Bizalmas, kritikus és üzleti szempontból érzékeny információt tartalmaznak vagy szerződési, 

illetve jogi következménnyel lehetnek Ercsi Város Önkormányzatára nézve,  
• Ercsi Város Önkormányzata hírnevét, vagy az ügyfelekkel való kapcsolatát ronthatja, illetve 

ügyfeleinek érdekeit sértheti,  
• Ercsi Város Önkormányzata bizonyos témákkal kapcsolatos álláspontját meghatalmazás nélkül 

adják közre,  
• Illegális, rágalmazó, obszcén, vagy támadó jellegűek, vagy amelyek más fél által zaklatásként 

illetve diszkriminációként értelmezhetőek,  
• Szerzői jogokat sérthetnek.  
• Vírusokkal fertőzhetnek meg bármely belső vagy külső hálózatot.  

 
2) Értekezletek összehívása  
 
Az értekezletek összehívása, szervezése, termek foglaltságának menedzselése szintén végezhető 
elektronikusan. Ehhez a belső levelezés használható, ki kell alakítani ennek pontos menetét, technikai 
feltételeit és a felhasználókat tájékoztatni kell. A rendszer eredménye, hogy a munkatársak nyomon 
tudják követni a tárgyalók, eszközök foglaltságát, beosztását; továbbá az időgazdálkodást a megosztott 
elektronikus naptárak segítik.  
 
3) Dokumentumok tárolása  
 
Cél, hogy a dokumentumok tárolása a File serveren történik. A szerver tartalmáról naponta készül 
biztonsági mentés, mely hetente kiírásra kerül DVD-re. A biztonsági másolatokat tűzbiztos 
páncélszekrényben tárolják.  
A Serveren a file-ok elhelyezésére javasolt rögzíteni a könyvtár struktúrát és valamennyi dokumentumot 
abban tárolni. A könyvtár struktúrát vezetői utasításban kell rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az 
informatikai szabályzatban rendelkezni kell, hogy a felhasználók a saját számítógépük merevlemezén ne 
tároljanak dokumentumokat, azokat minden esetben a serveren tárolják.  
 
 
 
4) Weboldal  
 
A weboldal az Önkormányzat leghatékonyabb tájékoztatási eszköze a lakosság részére. A 
weboldal frissítésére és karbantartására érdemes jelentős figyelmet fordítani. A weboldal 
struktúráját úgy kell meghatározni, hogy a közérdeklődésre számot tartó dokumentumok, 
információk könnyen elérhetők legyenek. Mindezekre figyelemmel javasolom a Város hivatalos 
honlapjának fejlesztését, annak átláthatóbbá tételét, azon a kötelezően közzéteendő anyagok 
közzétételét és folyamatos karbantartását. 
/A weboldalon való közzététel rendjét az Elektronikus információszolgáltatási eljárásrendben rögzíteni 
kell./ 
Az alábbi táblázatba foglaltam az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján összeállított közzétételi 
listát. Az ebben szereplő információkat mindenképpen szerepeltetni kell a nyilvánossági, 
tájékoztatási kötelezettségek dokumentálása során. 



 

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 
Adat Frissítés Megőrzés 

1. 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, 
székhelye, postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, 
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

2. 
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti 
felépítése szervezeti egységek megjelölésével, 
az egyes szervezeti egységek feladatai 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

3. 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az 
egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 
beosztása, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati 
vezető neve, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az 
ügyfélfogadási rend 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

5. 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, 
összetétele, tagjainak neve, beosztása, 
elérhetősége 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, 
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot 
ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 
meghatározott adatai 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv többségi 
tulajdonában álló, illetve részvételével 
működő gazdálkodó szervezet neve, 
székhelye, elérhetősége (postai címe, 
telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme), tevékenységi köre, 
képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó 
szerv részesedésének mértéke 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

8. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
közalapítványok neve, székhelye, 
elérhetősége (postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 
alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

9. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
költségvetési szerv neve, székhelye, a 
költségvetési szervet alapító jogszabály 
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, 
a költségvetési szerv alapító okirata, 
vezetője, honlapjának elérhetősége, 
működési engedélye 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

10. 
A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve 
és címe, valamint a főszerkesztő neve 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 



 

 

11. 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 
felügyeleti szervének, hatósági döntései 
tekintetében a fellebbezés elbírálására 
jogosult szervnek, ennek hiányában a 
közfeladatot ellátó szerv felett 
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek 
az 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
Adat Frissítés Megőrzés 

1. 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 
hatáskörét és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, valamint a szervezeti és működési 
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 
szövege 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

2. 

Az országos illetékességű szervek, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében 
a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és 
angol nyelven 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

3. 
A helyi önkormányzat önként vállalt 
feladatai 

Negyedévente 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

4. 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb 
hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése, illetékességi területe, az 
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető 
eljárási szabályok, az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, ideje), 
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek 
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 
használt letölthető formanyomtatványok, az 
igénybe vehető elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, 
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és 
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

5. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott 
vagy költségvetéséből finanszírozott 
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az 
abból adott kedvezmények 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 



 

 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, 
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az 
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén 
a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 
nyilvántartásba bejelentendő 
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti 
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv 
által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött 
és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 
módja, a másolatkészítés költségei 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés 
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a 
költségtérítés mértéke 

Negyedévente 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

8. 

A testületi szerv döntései előkészítésének 
rendje, az állampolgári közreműködés 
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a 
testületi szerv üléseinek helye, ideje, 
továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének 
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a 
testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt 
jogszabály nem korlátozza 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

9. 

A törvény alapján közzéteendő 
jogszabálytervezetek és kapcsolódó 
dokumentumok; a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének nyilvános ülésére 
benyújtott előterjesztések a benyújtás 
időpontjától 

Törvény eltérő 
rendelkezése hiányában a 
benyújtás időpontját 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

10. 
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 
hirdetmények, közlemények 

Folyamatosan 
Legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

11. 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt 
pályázatok szakmai leírása, azok 
eredményei és indokolásuk 

Folyamatosan 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

12. 
A közfeladatot ellátó szervnél végzett 
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános megállapításai 

A vizsgálatról szóló 
jelentés 
megismerését 
követően 
haladéktalanul 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

13. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje, az illetékes 
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol 
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy 
az információs jogokkal foglalkozó személy 
neve 

Negyedévente Az előző állapot törlendő 

14. 
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Negyedévente 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

15. 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos 
kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 
szervre vonatkozó adatai 

Negyedévente 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására Negyedévente Az előző állapot 1 évig 



 

 

irányuló szerződések listája, amelyekben a 
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő 
fél 

archívumban tartásával 

17. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 
közérdekű adatok felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó általános 
szerződési feltételek 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

18. 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó 
különös és egyedi közzétételi lista 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot törlendő 

19. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, 
a közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvény szerint újrahasznosítás céljára 
elérhető közadatok listája, valamint azok 
rendelkezésre álló formátuma 

A változásokat követő 15 
napon belül 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

20. 

a 19. sor szerinti közadatok 
újrahasznosítására vonatkozó általános 
szerződési feltételek elektronikusan 
szerkeszthető változata 

A változásokat követő 15 
napon belül 

Az előző állapot 
törlendő 

21. 
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás 
céljából történő rendelkezésre bocsátásért 
fizetendő díjak általános jegyzéke 

A változásokat követő 15 
napon belül 

Az előző állapot törlendő 

22. 
A közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

A változásokat követő 15 
napon belül 

Az előző állapot 
törlendő 

23. 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító 
megállapodások szerződő feleinek 
megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, 
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb 
lényeges elemeinek megjelölése 

A változásokat követő 15 
napon belül 

Az előző állapot 
törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

 
Adat Frissítés Megőrzés 

l. 

A közfeladatot ellátó szerv éves 
költségvetése, számviteli törvény szerint 
beszámolója vagy éves költségvetés 
beszámolója 

A változásokat követően 
azonnal 

A közzétételt követő 10 
évig 

2. 

A közfeladatot ellátó szervnél 
foglalkoztatottak létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, 
illetve összesítve a vezetők és vezető 
tisztségviselők illetménye, munkabére, és 
rendszeres juttatásai, valamint 
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak 
nyújtott juttatások fajtája és mértéke 
összesítve 

Negyedévente 

A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

3. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 
államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási 
program megvalósítási helyére vonatkozó 

A döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig 

A közzétételt követő 5 
évig 



 

 

adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a 
költségvetési támogatást visszavonják vagy 
arról a kedvezményezett lemond 

4. 

Az államháztartás pénzeszközei 
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 
szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartama, valamint az 
említett adatok változásai, a 
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi 
érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések 
adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért 
kikötött - általános forgalmi adó nélkül 
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 
könyv szerinti értéke közül a magasabb 
összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő - egy évnél 
hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél 
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás 
egy évre számított összegét kell alapul venni. 
Az egy költségvetési évben ugyanazon 
szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani 

A döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig 

A közzétételt követő 5 
évig 

5. 

A koncesszióról szóló törvényben 
meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 
készített emlékeztetők, pályázat 
eredménye) 

Negyedévente 

A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által nem 
alapfeladatai ellátására (így különösen 
egyesület támogatására, foglalkoztatottai 
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai 
oktatási, kulturális, szociális és 
sporttevékenységet segítő szervezet 
támogatására, alapítványok által ellátott 
feladatokkal összefüggő kifizetésre) 
fordított, ötmillió forintot meghaladó 
kifizetések 

Negyedévente 

A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

7. 
Az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra 
vonatkozó szerződések 

Negyedévente 
Legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, Negyedévente Legalább 1 évig 



 

 

összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 
megkötött szerződésekről) 

archívumbantartásával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Köznevelési intézmények 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján kötelező helyi 
önkormányzati alapfeladat az óvodai nevelés. Ercsi Város Önkormányzat ezen kötelezettségének két 
óvoda fenntartásával tesz eleget. 
 
2.1. Napfény Óvoda  
Jelen rész tekintetében a Napfény Óvoda működését tekintjük át. 
 
2.1.1. Az Önkormányzat kötelező köznevelési feladatinak szabályozottsága, ellátása 
 
2.1.1.1.Alapító okirat 
 
Az alapító okirat tartalmával kapcsolatan mind az Nkt., mind az Ávr. tartalmaz előírásokat az alábbiak 
szerint.  
 

Nkt. 21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza 
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a 
szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat, 
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, 
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 
 
Ávr. 5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
a) megnevezését magyar nyelven, 
b) székhelyét, telephelyeit, 
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, 
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 
e) illetékességét, működési területét, 
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

 



 

 

Vizsgálva az intézmény 2014. június 11. napjától hatályos alapító okiratát, megállapítható, hogy 
az megfelel az Nkt. és az Ávr. fentebb idézett rendelkezéseinek, azonban a belső ellenőrzés az 
alábbiakat javasolja az alapító okiratban rögzíteni annak legközelebbi felülvizsgálata idején. 
Rögzítsék, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, valamint ajánlott 
meghatározni az intézmény saját bevételek típusainak megnevezése Pl.: térítési díjak, 
intézményi ellátás díja, berendezés értékesítése, pályázat, szponzori támogatás, egyéb bevételi 
típus.  
Javasolom továbbá rögzíteni a feladatok ellátásával kapcsolatban intézményi szakmai-, 
költségvetési tervek kiegészítésének, az elvégzett feladatokról, gazdálkodásról a beszámolók 
kiegészítésének rendjével.   
2.1.1.2. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatára az alapvető szabályokat az Mük.r. és az Ávr. 
tartalmazza az alábbiak szerint. 
 

Mük.r. 4. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a 
továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni 
a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-
oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 
b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 
c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 
intézménnyel, 
d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, 
intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, 
e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 
f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, 
g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, 
kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 
h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 
beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 
szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval való kapcsolattartást, 
j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 
k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok 
munkájának segítésében, 
l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, 
m) az intézményi védő, óvó előírásokat, 
n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, 
p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, 
q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 
eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, 
r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 
s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 
t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat, 
u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény 
működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban 
nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 
 
Ávr. 13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról 
jogszabály rendelkezett, 
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási 
tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 



 

 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 
megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, 
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a 
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói 
jogokat is - rendjét, és 
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) 
és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 

 
Vizsgálva a 2014. szeptember 1. napjától hatályos SzMSz.-t, megállapítást nyert, hogy az nem teljes 
mértékben felel meg a fentebb idézett jogszabályi előírásoknak, mert nem tartalmazza: 

- a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők 
közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek 
közötti kapcsolattartás rendjét; 

- annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 
programról; 

- azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal 
ruházza fel. 

 
Fentiekre tekintettel javasolt az SzMSz. felülvizsgálata. 
 
2.1.1.3. Házirend 
 
A házirend tartalmára vonatkozó előírásokat az Mük.r. 5. § (1) bekezdése tartalmazza az alábbiak 
szerint. 
 

Mük.r. 5. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni 
a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, 
b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított 
termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 
c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó 
tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 
d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 
e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 
f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 
g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, 
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett 
idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 
i) a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. 

 
Az intézmény 2014. szeptember 1. napjától hatályos házirendje megfelel a fentebb idézett 
jogszabályi rendelkezésnek. 
 
2.1.1.4 Nevelési/pedagógiai program  
 

Mük.r. 6. § (1) bekezdése alapján az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján 
pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. 
(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 
a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 
b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 
d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 



 

 

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 
nyelvének ápolásával járó feladatokat, 
g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 
h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 
i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 
Mindösszességében megállapítást nyert, hogy az intézmény rendelkezik nevelési programmal, 
annak tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 
 
2.1.1.5. Intézményi éves munkaterv, beszámoló  
 
Az intézmény munkatervei tartalmazzák az adott nevelési évek feladatait, az óvoda működésének 
rendjét, a nevelési év helyi rendjének meghatározását, ennek keretében a nevelési év kezdő és befejező 
időpontját, az óvoda nyári zárva tartásának időpontját. A szünetek kezdő és befejező időpontját, 
időtartamát, a nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek, megünneplésének időpontját. A 
nevelőtestületi értekezletek időpontját, az intézmény speciális adottságait, jogi előírásait, amelyek a tanév 
rendjét befolyásolják. 
 
2.2. személyi és tárgyi feltételek vizsgálata 
 
2.2.1. Személyi feltételek vizsgálata 
 
A tanügyigazgatás eredményes megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása egyaránt 
fontos.  
 
A Köznev. tv. 61. § (3) A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási 
intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a 
Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 
1. melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. 
melléklet határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma 
alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven 
százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. 

Az EMMI rendelet 179. § (1) Az egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva 
tartás esetén 
a) két óvodapedagógust, 
b) egy bölcsődei gondozót vagy szakgondozót, 
c) egy dajkát 
kell kötelezően alkalmazni. 
 

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

Magasabb vezetői, 

vezetői megbízás 

 

Feltétel 

 

Létszám 

intézményvezető intézményenként 1 

tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 

intézményvezető-helyettes 51 gyermek létszám alatt - 

intézményvezető-helyettes 51 - 200 gyermek esetén 1 

intézményvezető-helyettes 201 - 500 gyermek esetén 2 



 

 

intézményvezető-helyettes 500-nál több gyermek esetén 3 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

  

tagintézményenként 
200 gyermeklétszám 
alatt 

 

- 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

 

tagintézményenként 201-500 
gyermek esetén 

1 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

  

tagintézményenként 
500-nál több gyermek 
esetén 

 

2 

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában 

 

Munkakör Feltétel Létszám 

óvodatitkár intézményenként, ahol a 
gyermekek létszáma eléri a 
100 főt, továbbá 450 
gyermekenként  

1 

dajka vagy helyette 
gondozónő és takarító együtt 

csoportonként 1 

pedagógiai asszisztens  3 óvodai csoportonként  1 

szakorvos kizárólag sajátos 
nevelési igényű gyermekeket 
nevelő óvodában 

250 gyermekenként  0,5 

pszichopedagógus - fenntartó döntésétől 

úszómester tanuszodával rendelkező 
óvodában 

1 

 
Az intézmény alkalmazottainak bemutatás 

(9 engedélyezett csoport, 220 fő maximális gyermeklétszám figyelembe vételével) 
 

Munkakör 
Jogszabály által 
előírt létszám 

 
Tényleges létszám Eltérés 

intézményvezető 1 fő 1 fő 0 
óvópedagógus 18 fő 18 fő 0  
dajka 9 fő 9 fő 0 
pedagógiai asszisztens 3 fő 3 fő 0 
 
Megjegyezni kívánom, hogy az intézmény rendelkezik 2 fő főállású konyhai dolgozóval, annak 
ellenére, hogy vásárolt étkeztetés történik az intézménybe, és a tálalással kapcsolatos 
feladatokat a dajkák végzik. A konyhai dolgozó bérét normatív támogatás nem fedezi, azt az 
Önkormányzatnak kell biztosítani. Javasolt ezen munkakörök szükségességének 
felülvizsgálata. 
 
2.2.2. Tárgyi feltételek vizsgálata 



 

 

A Mük.r. 161. § (1) bekezdése szerint a 2. melléklet határozza meg azokat a kötelező (minimális) 
eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek 
rendelkezniük kell [a továbbiakban: kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék]. 

„2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

JEGYZÉK  
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 

Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal 
azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti 
szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e mellékletben 
meghatározott követelménytől, abban az esetben a melléklet rendelkezése az irányadó. 

A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény. 
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha - rendeltetésétől függően - alapterülete lehetővé teszi legalább 
egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, 
biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá 
megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, 
egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek. 
Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és berendezésű kell, hogy legyen, 
amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát végző felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető. 
A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a mellékletben fel nem sorolt további - 
eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla) helyben, építési tervezési program elkészítése 
alkalmával kell dönteni. A nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről szabvány 
rendelkezik. 
Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus - az óvoda, iskola SZMSZ-ében, 
házirendjében meghatározott - védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai 
tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók 
testméretéhez. 

A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az Alapfokú művészetoktatás tantervi programja 
nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve 
tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg. 

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi 
szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. 
Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, 
érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 
Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá 
nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 
Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító iskola esetén a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata 
követelményei figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a 
továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai programjára utal, azon az Alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjára építő vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai 
programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a 
nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit. 
Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység folytatására 
jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 
Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi valamennyi 
gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények 
közötti foglalkoztatását. 



 

 

Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, például közterületen, amennyiben 
garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik igénybe. 
Ugyanígy elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, például közterületen, amennyiben 
garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe. 
Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű - különösen a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi fogyatékossággal küzdő - gyermekek, tanulók nevelésével 
foglalkozik, a gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél 
biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos környezetet, - a fogyatékosság 
típusától függően - a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság 
típusát és mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni. 
Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a művészetoktatási intézményeket is) a 
nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, 
az eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat figyelembe kell venni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a „óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az óvodát kell érteni, függetlenül 
attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a 
székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy 
valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell érteni. 
A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási helyenkénti bontásban is) rögzített felvehető 
maximális gyermeklétszám értendő. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az iskolát kell érteni, függetlenül 
attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a 
székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza, úgy 
valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
Az „osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők csoportját, az iskolai 
osztályközösséget kell érteni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a „kollégiumonkénti” megjelölést alkalmazza, azon a kollégiumot kell érteni, 
függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség 
a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 

1. ÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a 
hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában is 
 
a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő 

3. gyermekágy/fektető tároló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi gyermekágy 
tárolására alkalmas) csoportonként 1 

 

4. tornaszoba, sportszertárral 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása 
válik szükségessé, úgy a gyermekek számára 
aránytalan teher és többletköltség nélkül 
más nevelési-oktatási intézménnyel-, illetve 
sportolásra alkalmas létesítmény 
üzemeltetőjével írásban kötött megállapodás 
alapján is biztosítható a tornaszoba vagy 



 

 

tornaterem helyiség használata. 
 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani. 

5. 
logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában a logopédiai és az egyéni 
foglalkoztatókat külön kell kialakítani 

6. óvodapszichológusi helyiség 
ha az óvodapszichológus alkalmazása 
kötelező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában helyben alakítandó ki. 

7. játszóudvar 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha 
adott időben biztosítható a kizárólagos 
használat az óvoda részére 
 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani 

8. intézményvezetői iroda 

óvoda székhelyén és azon a telephelyen, 
amelyen az intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása nem kötelező 1 

 

9. intézményvezető-helyettesi iroda 
ha az óvodában intézményvezető-
helyettes alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

10. 
tagintézmény-, intézményegységvezető-
helyettes 

Ha az óvodában tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 

11. óvodatitkári iroda 
ha az óvodában az óvodatitkár 
alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár 
alkalmazása kötelezően előírt, a 
feladatellátáshoz szükséges hely a 
tagintézmény-, intézményegységvezető-
helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 
azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

12. nevelőtestületi és könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az esetben 
alakítható ki a nevelőtestületi szobával 
együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé 
teszi.  
A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári 
dokumentum befogadására legyen alkalmas, 
az óvodapedagógusok felkészüléséhez. 

13. általános szertár/raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

14. 
többcélú helyiség (szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1  

15. orvosi szoba, elkülönítő szoba 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem 
kötelező, amennyiben az óvoda- 
egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint a 
gyermekek ellátása - aránytalan teher és 
többletköltség nélkül a közelben található 
egészségügyi intézményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 
illetve a gyermekek száma azt lehetővé 



 

 

teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki másik 
csoporttal közösen. 

17. gyermekmosdó, WC helyiség 
gyermekcsoportonként 1 (WC - 
nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 
illetve a gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki másik 
csoporttal közösen és ott ahol 
mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az 
akadálymentes WC kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete emeletes, 
szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat, vagy az óvoda 
épülete emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

23. szárító helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, 
vasaló helyiséggel együtt kialakítható. 

24. felnőtt étkező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

25. főzőkonyha 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

26. melegítő konyha 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

27. tálaló-mosogató 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

28. szárazáru raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

29. földesárú raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

30. éléskamra 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

31. karbantartó műhely 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában. 

32. kerekesszék tároló 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 



 

 

33. ételhulladék tároló 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

34. 
A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is 
előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. 1. Csoportszoba 
  

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 
decubitus matrac egyéni szükséglet szerint;  
látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén védőszegély (rács). 

3. 
gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 
óvoda asztalok. 

5. fényvédő függöny 
ablakonként, az ablak lefedésére 
alkalmas méretben  

6. szőnyeg 
gyermekcsoportonként, a padló 
egyötödének lefedésére alkalmas 
méretben 

 

7. játéktartó szekrény vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, sajátos 
nevelési igényű gyermek esetén további 
1 

 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1 
 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1 
 

10. 
textiltároló és foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1 
 

11. edény- és evőeszköz-tároló szekrény gyermekcsoportonként 1 
 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1 
 

13. 2. Tornaszoba 
  

14. tornapad 2 
 

15. tornaszőnyeg 1 
 

16. bordásfal 2 
 

17. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő készlet 

1 
 

18. 
egyéni fejlesztést szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevel;  
a pedagógiai programban foglaltak szerint. 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
 

20. 
a fogyatékosság típusának megfelelő, 
a tanulási képességet fejlesztő 
eszközök 

 
A pedagógiai programban foglaltak szerint. 

21. tükör (az asztal szélességében) 1 
 

22. Asztal 1 
 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 
24. Szőnyeg 1 

 
25. 

játéktartó szekrény vagy könyvek 
tárolására is alkalmas polc 

1 
 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint 
 

27. Asztal 1 
 

28. Szék 4 
 

29. Szőnyeg 1 
 



 

 

30. 
Könyvek, iratok tárolására is alkalmas 
polc 

1 
 

31. 5. Játszóudvar 
  

32. kerti asztal gyermekcsoportonként 1 
 

33. kerti pad gyermekcsoportonként 2 
 

34. Babaház gyermekcsoportonként 1 
 

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1 
 

36. Takaróháló homokozónkként 1 
A homokozó használaton kívüli 
lefedéséhez. 

37. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint 
 

38. 6. Intézményvezetői iroda 
  

39. íróasztal és szék 1-1 
 

40. tárgyalóasztal, székekkel 1 
 

41. Telefon 1 
 

42. Fax 1 
 

43. Könyvszekrény 1 
 

44. Iratszekrény 1 
 

45. Elektronikus adathordozó szekrény 1 
 

46. 
számítógép, internet hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés 
 

47. számítógépasztal és szék 1-1 
 

48. 
7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda  

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 
 

50. íróasztal és szék 1-1 
 

51. Iratszekrény 1 
 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 
53. számítógépasztal és szék 1-1 

 
54. 

számítógép, internet hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 
 

55. 8. Nevelőtestületi szoba 
  

56. 
fiókos asztal, ami egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal is 

pedagóguslétszám szerint 1 
 

57. Szék pedagóguslétszám szerint 1 
 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

59. Könyvszekrény 2 
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 
tárolásához alkalmas legyen. 

60. Fénymásoló 1 
 

61. Tükör 1 
 

62. 9. Többcélú helyiség 
  

63. tárgyalóasztal székekkel 1 
 

64. 10. Orvosi szoba, elkülönítővel 
berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban előírtak 
szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi 
szolgálat az óvodában megszervezett, 
biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, helyben biztosítva. 

65. 11. Gyermeköltöző 
  

66. öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám figyelembevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített 
cipőtároló 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével 
 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség 
  

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevételével 
 

70. Falitükör mosdókagylónként 1 
 

71. rekeszes fali polc (fogmosótartó) gyermeklétszám figyelembevételével 
 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
A B C 



 

 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 
2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 
3. Fésűtartó csoportonként 1 

 
4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 

 
5. Abrosz asztalonként 3 

 
6. Takaró gyermeklétszám szerint 1 

 
7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. szennyes ruha tároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

2. mosott ruha tároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

3. Mosógép 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

4. Centrifuga 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

5. Vasaló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

6. Vasalóállvány 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

7. Szárítóállvány 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

8. Takarítóeszközök 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

9. kerti munkaeszközök, szerszámok 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna 

10. Hűtőgép óvodánként 1 
 

11. Porszívó óvodánként 1 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 
A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2. 

különféle játékformák (mozgásos 
játékok, gyakorló, szimbolikus, 
szerepjátékok, építő-konstruáló 
játékok, szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök külön-
külön 

3. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök külön-
külön 

4. 
ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

5. 
az anyanyelv fejlesztésének, a 
kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

6. 

értelmi képességeket (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és a 
kreativitást fejlesztő anyagok, 
eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

7. 
ábrázoló tevékenységet fejlesztő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 



 

 

8. 
a természeti-emberi-tárgyi környezet 
megismerését elősegítő eszközök, 
anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

9. 
munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 
 

11. Televízió 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

12. 
magnetofon/CD 
lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1 
 

13. diavetítő vagy projektor 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

14. Vetítővászon 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

15. hangszer (pedagógusoknak) 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

16. hangszer (gyermekeknek) 
gyermekcsoportonként, a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

17. 
egyéni fejlesztést szolgáló speciális 
felszerelések 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 
óvodában;  
az óvoda pedagógiai programja szerint 

18. projektor vagy írásvetítő 1 
 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. 1. Beszédfogyatékosok 
  

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1 
 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1 
 

4. 2. Hallási fogyatékosok 
  

5. Dallamíró csoportonként 1 
 

6. 
hallásvizsgáló és hallókészülék 
tesztelő felszerelés 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 
a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma 
nem éri el a tizenhármat, az eszköz 
használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

7. 
vezetékes vagy vezeték nélküli 
egyéni, illetve csoportos adó-vevő 
készülék 

gyermeklétszám szerint 1 
 

8. 

a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését a többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz 
használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

9. 
nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére 
alkalmas eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 
a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma 
nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 



 

 

keretében 
10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1 

 
11. 3. Látási fogyatékosok 

  
12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembevételével gyengénlátók, aliglátók számára 

13. 
hatrekeszes doboz, gombás tábla, 
szöges tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1  

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 
A B C 

1. 
étel-mintavétel (üvegtartály) 
készlet 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

amennyiben étel kiosztása folyik 

2. Elsősegélyláda 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

3. gyógyszerszekrény (zárható) 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

4. 
amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

5. 
amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint” 
A helyszíni vizsgálat alkalmával megállapítást nyert, hogy az intézményben a kötelezően előírt 
tárgyi feltételek nincsenek maradéktalanul biztosítva, ugyanis az intézmény nem rendelkezik 
tornaszobával, mosó, vasaló, szárító helyiséggel, felnőtt étkezővel stb.  
Javasolom, hogy pályázat keretében próbálják meg biztosítani a hiányzó tárgyi feltételeket, 
különös figyelemmel arra, hogy a jövőben erre irányuló Kormányhivatali ellenőrzések 
kezdődnek. 
 
2.3. Munkaügyi dokumentumok  
 
2.3.1 Formai előírások - kinevezés  
 
A munkaügyi dokumentumokat tartalmilag a közalkalmazottak jogállásáról, a Munka 
Törvénykönyvéről, a Köznevelésről szóló törvény, és végrehajtási rendelete alapvetően meghatározzák, 
fontos szabályokat tartalmazhat még az intézményi szervezeti és működési szabályzat, valamint a 
kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat is.  
 
A munkaügyi, ezen belül is különösen a munkaviszonyra és közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 
dokumentumok egyes formai elemek meglétével, betartásával válnak jogilag érvényessé. E 
dokumentumok közül a legfontosabbak közé tartozik a közalkalmazotti jogviszony létrehozása, azaz a 
kinevezés, illetve az átsorolás, amelyeknek legfontosabb formai elemei az alábbiak:  
4.1.1 Fizetési osztály meghatározása  
4.1.2 Fizetési fokozat meghatározása  
4.1.3 Illetmény megállapítása  
4.1.4 Munkakör megállapítása  
4.1.5 Munkavégzés helyének kijelölése  
4.1.6 Vezetői aláírás  
4.1.7 Dolgozói aláírás (elfogadás)  
4.1.8 Keltezés  
4.1.9 Bélyegzőlenyomat  
4.1.10 Dolgozói aláírás (átvétel, tudomásulvétel)  
4.1.11 Átvétel, tudomásulvétel keltezése  
 



 

 

A helyszíni ellenőrzés során felülvizsgálatra kerültek az óvodában foglalkoztatottak személyi anyagai, 
melyek az óvodavezető irodájában, zárható szekrényben került elhelyezésre. 
Valamennyi dolgozó személyi anyaga, mappája tartalmazza a kinevezésére vonatkozó 
dokumentumot/dokumentumokat, közalkalmazotti alapnyilvántartást.  
A közalkalmazottak főszabály szerint határozatlan időtartamra kerültek kinevezésre, óvodai 
csoportok rendelkeznek a megfelelő számú óvodapedagógussal. 
 
A személyi anyagokat vizsgálva megállapítottam továbbá, hogy azok az erkölcsi bizonyítványt, 
önéletrajzot, és az iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát minden dolgozó 
személyi anyaga tartalmazza.  
 
2.3.2 A munkaköri leírások vizsgálata  
 
Munkaköri leírás elkészítése a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott, célszerű, tartalmi elemeire 
azonban nincs tételes jogi előírás. A munkaköri leírás lehet személyre szóló, vagy munkakörre orientált, 
a gyakorlatban mindkét megoldás megfelelő lehet. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a munkakör megnevezését, a munkavégzés helyét, a közvetlen 
felettes megnevezését, munkaidőt, helyettesítés rendjét, a munkakör tartalmára vonatkozó előírásokat, 
dátumokat, a dolgozó aláírását. 
 
2.3..3. Az intézmény vezetőjének alkalmazása, illetve annak törvényessége 
 
Nkt. 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. 
mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
… 
(7) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat 
útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a 
nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további 
megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 
 
Az intézmény vezetését 2011. augusztus 1. napjától Bosnyák Istvánné látja el, aki pályázat 
útján nyerte el megbízatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
2.4. Nyilvánosság biztosítása 
 
A Mük.r. 82. § (1) bekezdése szerint az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának 
legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon 
megtekinthessék. 
(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók 
részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 
(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
Az intézmény a nyilvánosságot aszerint biztosítja, hogy az SzMSz.-t, a házirendet és a 
pedagógiai programot az intézmény hirdetőtáblájára kifüggesztették. Az intézmény 
rendelkezik honlappal, arra a szülők számára az adatok feltöltésre kerültek 
(http://www.napfenyovi.eoldal.hu/). 



 

 

 
 
 
3. Hétszínvirág Óvoda  
 
3.1.1.Alapító okirat 
 
Az alapító okirat tartalmával kapcsolatan mind az Nkt., mind az Ávr. tartalmaz előírásokat az alábbiak 
szerint.  
 

Nkt. 21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza 
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a 
szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat, 
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, 
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 
 
Ávr. 5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
a) megnevezését magyar nyelven, 
b) székhelyét, telephelyeit, 
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, 
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 
e) illetékességét, működési területét, 
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

 
Vizsgálva az intézmény 2014. június 11. napjától hatályos alapító okiratát, megállapítható, hogy 
az megfelel az Nkt. és az Ávr. fentebb idézett rendelkezéseinek, azonban a belső ellenőrzés az 
alábbiakat javasolja az alapító okiratban rögzíteni annak legközelebbi felülvizsgálata idején. 
Rögzítsék, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, valamint ajánlott 
meghatározni az intézmény saját bevételek típusainak megnevezése Pl.: térítési díjak, 
intézményi ellátás díja, berendezés értékesítése, pályázat, szponzori támogatás, egyéb bevételi 
típus.  
Javasolom továbbá rögzíteni a feladatok ellátásával kapcsolatban intézményi szakmai-, 
költségvetési tervek kiegészítésének, az elvégzett feladatokról, gazdálkodásról a beszámolók 
kiegészítésének rendjével.   
 
3.1.2. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatára az alapvető szabályokat az Mük.r. és az Ávr. 
tartalmazza az alábbiak szerint. 
 

Mük.r. 4. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a 
továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni 
a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-
oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 
b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 



 

 

c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási 
intézménnyel, 
d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, 
intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, 
e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 
f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, 
g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, 
kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 
h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 
beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai 
szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval való kapcsolattartást, 
j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 
k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok 
munkájának segítésében, 
l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, 
m) az intézményi védő, óvó előírásokat, 
n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, 
p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, 
q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 
eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, 
r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 
s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 
t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat, 
u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény 
működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban 
nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 
 
Ávr. 13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról 
jogszabály rendelkezett, 
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási 
tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 
megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, 
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a 
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói 
jogokat is - rendjét, és 
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) 
és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 

 
Vizsgálva a 2014. augusztus 1. napjától hatályos SzMSz.-t, megállapítást nyert, hogy az nem teljes 
mértékben felel meg a fentebb idézett jogszabályi előírásoknak, mert nem tartalmazza: 

- a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők 
közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek 
közötti kapcsolattartás rendjét; 

- a vezetők és az óvodaszék közötti kapcsolattartás formáját, rendjét; 
- annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról; 
- azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal 

ruházza fel. 



 

 

 
Fentiekre tekintettel javasolt az SzMSz. felülvizsgálata. 
 
3.1.3. Házirend 
A házirend tartalmára vonatkozó előírásokat az Mük.r. 5. § (1) bekezdése tartalmazza az alábbiak 
szerint. 
 

Mük.r. 5. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni 
a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, 
b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított 
termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 
c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó 
tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 
d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 
e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 
f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 
g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, 
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett 
idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 
i) a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. 

 
Az intézmény 2014. augusztus 1. napjától hatályos házirendje megfelel a fentebb idézett 
jogszabályi rendelkezésnek. 
 
3.1.4. Nevelési/pedagógiai program  
 

Mük.r. 6. § (1) bekezdése alapján az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai 
programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. 
(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 
a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 
b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, 
közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének 
segítését, 
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 
d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 
f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó 
feladatokat, 
g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 
h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 
i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 
Mindösszességében megállapítást nyert, hogy az intézmény rendelkezik nevelési programmal, 
annak tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 
 
3.1.5. Intézményi éves munkaterv, beszámoló  
 
Az intézmény munkatervei tartalmazzák az adott nevelési évek feladatait, az óvoda működésének 
rendjét, a nevelési év helyi rendjének meghatározását, ennek keretében a nevelési év kezdő és befejező 
időpontját, az óvoda nyári zárva tartásának időpontját. A szünetek kezdő és befejező időpontját, 
időtartamát, a nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek, megünneplésének időpontját. A 
nevelőtestületi értekezletek időpontját, az intézmény speciális adottságait, jogi előírásait, amelyek a tanév 
rendjét befolyásolják. 
 
3.2. személyi és tárgyi feltételek vizsgálata 
 
3.2.1. Személyi feltételek vizsgálata 



 

 

 
A tanügyigazgatás eredményes megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása egyaránt 
fontos.  
 
A Köznev. tv. 61. § (3) A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási 
intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a 
Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 
1. melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. 
melléklet határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma 
alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven 
százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. 

EMMI rendelet 179. § (1) Az egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás 
esetén 
a) két óvodapedagógust, 
b) egy bölcsődei gondozót vagy szakgondozót, 
c) egy dajkát 
kell kötelezően alkalmazni. 
 

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

Magasabb vezetői, 

vezetői megbízás 

 

Feltétel 

 

Létszám 

intézményvezető intézményenként 1 

tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 

intézményvezető-helyettes 51 gyermek létszám alatt - 

intézményvezető-helyettes 51 - 200 gyermek esetén 1 

intézményvezető-helyettes 201 - 500 gyermek esetén 2 

intézményvezető-helyettes 500-nál több gyermek esetén 3 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

  

tagintézményenként 
200 gyermeklétszám 
alatt 

 

- 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

 

tagintézményenként 201-500 
gyermek esetén 

1 

 
tagintézményvezető-
helyettes 

  

tagintézményenként 
500-nál több gyermek 
esetén 

 

2 

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában 

 

Munkakör Feltétel Létszám 

óvodatitkár intézményenként, ahol a 
gyermekek létszáma eléri a 
100 főt, továbbá 450 
gyermekenként  

1 

dajka vagy helyette csoportonként 1 



 

 

gondozónő és takarító együtt 

pedagógiai asszisztens  3 óvodai csoportonként  1 

szakorvos kizárólag sajátos 
nevelési igényű gyermekeket 
nevelő óvodában 

250 gyermekenként  0,5 

pszichopedagógus - fenntartó döntésétől 

úszómester tanuszodával rendelkező 
óvodában 

1 

 
Az intézmény alkalmazottainak bemutatása 

(4 engedélyezett csoport és 100 fő maximális gyermeklétszám figyelembe vételével) 
 

Munkakör 
Jogszabály által 
előírt létszám 

Tényleges létszám Eltérés 

intézményvezető 1 fő 1 fő 0 
óvópedagógus 8 fő 9 fő + 1 fő  
dajka 4 fő 4 fő 0 
pedagógiai asszisztens 1 fő 1 fő 0 
 
Megjegyezni kívánom, hogy az intézmény rendelkezik 1 fő főállású konyhai dolgozóval, annak 
ellenére, hogy vásárolt étkeztetés történik az intézménybe, és a tálalással kapcsolatos 
feladatokat a dajkák végzik. A konyhai dolgozó és az egy fő óvodapedagógus bérét normatív 
támogatás nem fedezi, azt az Önkormányzatnak kell biztosítani. Javasolt ezen munkakörök 
szükségességének felülvizsgálata. 
 
3.2.2. Tárgyi feltételek vizsgálata 
 
A Mük.r. 161. § (1) bekezdése szerint a 2. melléklet határozza meg azokat a kötelező (minimális) 
eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek 
rendelkezniük kell [a továbbiakban: kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék]. 
 

„2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

JEGYZÉK  
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 

Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal 
azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti 
szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e mellékletben 
meghatározott követelménytől, abban az esetben a melléklet rendelkezése az irányadó. 

A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény. 
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha - rendeltetésétől függően - alapterülete lehetővé teszi legalább 
egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, 
biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá 
megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, 
egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek. 
Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és berendezésű kell, hogy legyen, 
amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát végző felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető. 
A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a mellékletben fel nem sorolt további - 
eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla) helyben, építési tervezési program elkészítése 



 

 

alkalmával kell dönteni. A nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről szabvány 
rendelkezik. 
Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus - az óvoda, iskola SZMSZ-ében, 
házirendjében meghatározott - védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai 
tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók 
testméretéhez. 

A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az Alapfokú művészetoktatás tantervi programja 
nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve 
tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg. 

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi 
szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. 
Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, 
érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 
Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá 
nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 
Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító iskola esetén a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata 
követelményei figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a 
továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai programjára utal, azon az Alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjára építő vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai 
programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a 
nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit. 
Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység folytatására 
jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 
Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi valamennyi 
gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények 
közötti foglalkoztatását. 
Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, például közterületen, amennyiben 
garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik igénybe. 
Ugyanígy elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, például közterületen, amennyiben 
garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe. 
Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű - különösen a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi fogyatékossággal küzdő - gyermekek, tanulók nevelésével 
foglalkozik, a gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél 
biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos környezetet, - a fogyatékosság 
típusától függően - a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság 
típusát és mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni. 
Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a művészetoktatási intézményeket is) a 
nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, 
az eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat figyelembe kell venni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a „óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az óvodát kell érteni, függetlenül 
attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a 
székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy 
valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell érteni. 
A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási helyenkénti bontásban is) rögzített felvehető 
maximális gyermeklétszám értendő. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az iskolát kell érteni, függetlenül 
attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a 
székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 



 

 

Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést alkalmazza, úgy 
valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
Az „osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők csoportját, az iskolai 
osztályközösséget kell érteni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a „kollégiumonkénti” megjelölést alkalmazza, azon a kollégiumot kell érteni, 
függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség 
a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 

1. ÓVODA 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a 
hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában is 
 
a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő 

3. gyermekágy/fektető tároló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi gyermekágy 
tárolására alkalmas) csoportonként 1 

 

4. tornaszoba, sportszertárral 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása kötelező. 
Amennyiben további tornaszoba kialakítása 
válik szükségessé, úgy a gyermekek számára 
aránytalan teher és többletköltség nélkül 
más nevelési-oktatási intézménnyel-, illetve 
sportolásra alkalmas létesítmény 
üzemeltetőjével írásban kötött megállapodás 
alapján is biztosítható a tornaszoba vagy 
tornaterem helyiség használata. 
 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani. 

5. 
logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában a logopédiai és az egyéni 
foglalkoztatókat külön kell kialakítani 

6. óvodapszichológusi helyiség 
ha az óvodapszichológus alkalmazása 
kötelező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában helyben alakítandó ki. 

7. játszóudvar 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha 
adott időben biztosítható a kizárólagos 
használat az óvoda részére 
 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani 

8. intézményvezetői iroda 

óvoda székhelyén és azon a telephelyen, 
amelyen az intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása nem kötelező 1 

 

9. intézményvezető-helyettesi iroda ha az óvodában intézményvezető-
 



 

 

helyettes alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

10. 
tagintézmény-, intézményegységvezető-
helyettes 

Ha az óvodában tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 

11. óvodatitkári iroda 
ha az óvodában az óvodatitkár 
alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár 
alkalmazása kötelezően előírt, a 
feladatellátáshoz szükséges hely a 
tagintézmény-, intézményegységvezető-
helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 
azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

12. nevelőtestületi és könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az esetben 
alakítható ki a nevelőtestületi szobával 
együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé 
teszi.  
A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári 
dokumentum befogadására legyen alkalmas, 
az óvodapedagógusok felkészüléséhez. 

13. általános szertár/raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

14. 
többcélú helyiség (szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1  

15. orvosi szoba, elkülönítő szoba 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem 
kötelező, amennyiben az óvoda- 
egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint a 
gyermekek ellátása - aránytalan teher és 
többletköltség nélkül a közelben található 
egészségügyi intézményben megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben helyben kell 
kialakítani. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 

Másik gyermekcsoporttal közösen is 
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 
illetve a gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki másik 
csoporttal közösen. 

17. gyermekmosdó, WC helyiség 
gyermekcsoportonként 1 (WC - 
nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
Másik gyermekcsoporttal közösen is 
kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 
illetve a gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki másik 
csoporttal közösen és ott ahol 
mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, az 
akadálymentes WC kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat 2, 
vagy az óvoda épülete emeletes, 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 



 

 

szintenként 1 

20. felnőtt WC helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai csoportok 
száma több mint hat, vagy az óvoda 
épülete emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy férfi óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában gyógypedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

23. szárító helyiség 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol a szárító helyiség a mosó, 
vasaló helyiséggel együtt kialakítható. 

24. felnőtt étkező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

25. főzőkonyha 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

26. melegítő konyha 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

27. tálaló-mosogató 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

28. szárazáru raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

29. földesárú raktár 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

30. éléskamra 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 
helyben főznek. 

31. karbantartó műhely 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában. 

32. kerekesszék tároló 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 

33. ételhulladék tároló 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

34. 
A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is 
előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. 1. Csoportszoba 
  

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 
decubitus matrac egyéni szükséglet szerint;  
látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén védőszegély (rács). 

3. 
gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 
óvoda asztalok. 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefedésére 
 



 

 

alkalmas méretben 

6. szőnyeg 
gyermekcsoportonként, a padló 
egyötödének lefedésére alkalmas 
méretben 

 

7. játéktartó szekrény vagy polc 
gyermekcsoportonként 2, sajátos 
nevelési igényű gyermek esetén további 
1 

 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1 
 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1 
 

10. 
textiltároló és foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1 
 

11. edény- és evőeszköz-tároló szekrény gyermekcsoportonként 1 
 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1 
 

13. 2. Tornaszoba 
  

14. tornapad 2 
 

15. tornaszőnyeg 1 
 

16. bordásfal 2 
 

17. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő készlet 

1 
 

18. 
egyéni fejlesztést szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevel;  
a pedagógiai programban foglaltak szerint. 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
 

20. 
a fogyatékosság típusának megfelelő, 
a tanulási képességet fejlesztő 
eszközök 

 
A pedagógiai programban foglaltak szerint. 

21. tükör (az asztal szélességében) 1 
 

22. Asztal 1 
 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 
24. Szőnyeg 1 

 
25. 

játéktartó szekrény vagy könyvek 
tárolására is alkalmas polc 

1 
 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint 
 

27. Asztal 1 
 

28. Szék 4 
 

29. Szőnyeg 1 
 

30. 
Könyvek, iratok tárolására is alkalmas 
polc 

1 
 

31. 5. Játszóudvar 
  

32. kerti asztal gyermekcsoportonként 1 
 

33. kerti pad gyermekcsoportonként 2 
 

34. Babaház gyermekcsoportonként 1 
 

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1 
 

36. Takaróháló homokozónkként 1 
A homokozó használaton kívüli 
lefedéséhez. 

37. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint 
 

38. 6. Intézményvezetői iroda 
  

39. íróasztal és szék 1-1 
 

40. tárgyalóasztal, székekkel 1 
 

41. Telefon 1 
 

42. Fax 1 
 

43. Könyvszekrény 1 
 

44. Iratszekrény 1 
 

45. Elektronikus adathordozó szekrény 1 
 

46. 
számítógép, internet hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés 
 

47. számítógépasztal és szék 1-1 
 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
 



 

 

intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 
49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 
50. íróasztal és szék 1-1 

 
51. Iratszekrény 1 

 
52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 
53. számítógépasztal és szék 1-1 

 
54. 

számítógép, internet hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 
 

55. 8. Nevelőtestületi szoba 
  

56. 
fiókos asztal, ami egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal is 

pedagóguslétszám szerint 1 
 

57. Szék pedagóguslétszám szerint 1 
 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

59. Könyvszekrény 2 
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 
tárolásához alkalmas legyen. 

60. Fénymásoló 1 
 

61. Tükör 1 
 

62. 9. Többcélú helyiség 
  

63. tárgyalóasztal székekkel 1 
 

64. 10. Orvosi szoba, elkülönítővel 
berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban előírtak 
szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi 
szolgálat az óvodában megszervezett, 
biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, helyben biztosítva. 

65. 11. Gyermeköltöző 
  

66. öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám figyelembevételével 
öltözőrekeszen belül elkülönített 
cipőtároló 

67. Öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével 
 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség 
  

69. Törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevételével 
 

70. Falitükör mosdókagylónként 1 
 

71. rekeszes fali polc (fogmosótartó) gyermeklétszám figyelembevételével 
 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
A B C 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 
2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 
3. Fésűtartó csoportonként 1 

 
4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 

 
5. Abrosz asztalonként 3 

 
6. Takaró gyermeklétszám szerint 1 

 
7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3 

 

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. szennyes ruha tároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

2. mosott ruha tároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

3. Mosógép 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

4. Centrifuga 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

5. Vasaló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  



 

 

6. Vasalóállvány 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

7. Szárítóállvány 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

8. Takarítóeszközök 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

9. kerti munkaeszközök, szerszámok 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna 

10. Hűtőgép óvodánként 1 
 

11. Porszívó óvodánként 1 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 
A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2. 

különféle játékformák (mozgásos 
játékok, gyakorló, szimbolikus, 
szerepjátékok, építő-konstruáló 
játékok, szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök külön-
külön 

3. 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök külön-
külön 

4. 
ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

5. 
az anyanyelv fejlesztésének, a 
kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

6. 

értelmi képességeket (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és a 
kreativitást fejlesztő anyagok, 
eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

7. 
ábrázoló tevékenységet fejlesztő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

8. 
a természeti-emberi-tárgyi környezet 
megismerését elősegítő eszközök, 
anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

9. 
munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 
 

11. Televízió 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

12. 
magnetofon/CD 
lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1 
 

13. diavetítő vagy projektor 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

14. Vetítővászon 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1  

15. hangszer (pedagógusoknak) 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

16. hangszer (gyermekeknek) 
gyermekcsoportonként, a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

17. 
egyéni fejlesztést szolgáló speciális 
felszerelések 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 
óvodában;  
az óvoda pedagógiai programja szerint 

18. projektor vagy írásvetítő 1 
 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 



 

 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 
eszközzel, felszereléssel 

 
A B C 

1. 1. Beszédfogyatékosok 
  

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1 
 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1 
 

4. 2. Hallási fogyatékosok 
  

5. Dallamíró csoportonként 1 
 

6. 
hallásvizsgáló és hallókészülék 
tesztelő felszerelés 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 
a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma 
nem éri el a tizenhármat, az eszköz 
használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

7. 
vezetékes vagy vezeték nélküli 
egyéni, illetve csoportos adó-vevő 
készülék 

gyermeklétszám szerint 1 
 

8. 

a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését a többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a gyermekek 
száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz 
használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

9. 
nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére 
alkalmas eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 
a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma 
nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés 
keretében 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1 
 

11. 3. Látási fogyatékosok 
  

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembevételével gyengénlátók, aliglátók számára 

13. 
hatrekeszes doboz, gombás tábla, 
szöges tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1  

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 
A B C 

1. 
étel-mintavétel (üvegtartály) 
készlet 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

amennyiben étel kiosztása folyik 

2. Elsősegélyláda 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

3. gyógyszerszekrény (zárható) 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások szerint 

4. 
amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

5. 
amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint” 
 
 



 

 

A helyszíni vizsgálat alkalmával megállapítást nyert, hogy az intézményben a kötelezően előírt 
tárgyi feltételek nincsenek maradéktalanul biztosítva, ugyanis az intézmény nem rendelkezik 
tornaszobával, mosó, vasaló, szárító helyiséggel, felnőtt étkezővel stb.  
Javasolom, hogy a folyamatban lévő pályázat keretében próbálják meg biztosítani a hiányzó 
tárgyi feltételeket, különös figyelemmel arra, hogy a jövőben erre irányuló Kormányhivatali 
ellenőrzések kezdődnek. 
3.3. Munkaügyi dokumentumok  
 
3.3.1 Formai előírások - kinevezés  
 
A munkaügyi dokumentumokat tartalmilag a közalkalmazottak jogállásáról, a Munka 
Törvénykönyvéről, a Köznevelésről szóló törvény, és végrehajtási rendelete alapvetően meghatározzák, 
fontos szabályokat tartalmazhat még az intézményi szervezeti és működési szabályzat, valamint a 
kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat is.  
 
A munkaügyi, ezen belül is különösen a munkaviszonyra és közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 
dokumentumok egyes formai elemek meglétével, betartásával válnak jogilag érvényessé. E 
dokumentumok közül a legfontosabbak közé tartozik a közalkalmazotti jogviszony létrehozása, azaz a 
kinevezés, illetve az átsorolás, amelyeknek legfontosabb formai elemei az alábbiak:  
4.1.1 Fizetési osztály meghatározása  
4.1.2 Fizetési fokozat meghatározása  
4.1.3 Illetmény megállapítása  
4.1.4 Munkakör megállapítása  
4.1.5 Munkavégzés helyének kijelölése  
4.1.6 Vezetői aláírás  
4.1.7 Dolgozói aláírás (elfogadás)  
4.1.8 Keltezés  
4.1.9 Bélyegzőlenyomat  
4.1.10 Dolgozói aláírás (átvétel, tudomásulvétel)  
4.1.11 Átvétel, tudomásulvétel keltezése  
 
A helyszíni ellenőrzés során felülvizsgálatra kerültek az óvodában foglalkoztatottak személyi anyagai, 
melyek az óvodavezető irodájában, zárható szekrényben került elhelyezésre. 
Valamennyi dolgozó személyi anyaga, mappája tartalmazza a kinevezésére vonatkozó 
dokumentumot/dokumentumokat, közalkalmazotti alapnyilvántartást.  
A közalkalmazottak főszabály szerint határozatlan időtartamra kerültek kinevezésre, óvodai 
csoportok rendelkeznek a megfelelő számú óvodapedagógussal. 
 
A személyi anyagokat vizsgálva megállapítottam továbbá, hogy azok az erkölcsi bizonyítványt, 
önéletrajzot, és az iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát minden dolgozó 
személyi anyaga tartalmazza.  
 
3.3.2 A munkaköri leírások vizsgálata  
 
Munkaköri leírás elkészítése a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott, célszerű, tartalmi elemeire 
azonban nincs tételes jogi előírás. A munkaköri leírás lehet személyre szóló, vagy munkakörre orientált, 
a gyakorlatban mindkét megoldás megfelelő lehet. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a munkakör megnevezését, a munkavégzés helyét, a közvetlen 
felettes megnevezését, munkaidőt, helyettesítés rendjét, a munkakör tartalmára vonatkozó előírásokat, 
dátumokat, a dolgozó aláírását. 
 
3.3.3. Az intézmény vezetőjének alkalmazása, illetve annak törvényessége 
 



 

 

Nkt. 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. 
mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
… 
(7) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat 
útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a 
nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további 
megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 
 
Az intézmény vezetését 2014. augusztus 1. napjától Ábrahám Gabriella látja el, aki pályázat 
útján nyerte el megbízatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
3.4. Nyilvánosság biztosítása 
 
A Mük.r. 82. § (1) bekezdése szerint az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai programjának 
legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon 
megtekinthessék. 
(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók 
részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. 
(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
Az intézmény a nyilvánosságot aszerint biztosítja, hogy az SzMSz.-t, a házirendet és a 
pedagógiai programot az intézmény hirdetőtáblájára kifüggesztették. Az intézmény 
rendelkezik honlappal, arra azonban az adatok nincsenek feltöltve 
(http://www.turrovi.eoldal.hu/). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egészségügyi intézmények 
I. Ercsi Kistérség Járóbeteg- szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
1. A társaság általános működése, közfeladat ellátással kapcsolatos tevékenysége 
 
1.1. Általánosságok 

 
A helyi önkormányzatok egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörével, felelősségével kapcsolatos 
keretjellegű szabályokat az Mötv. rögzíti.  
 
Az önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló törvény (1991. évi XX. tv. - Htv.) szabályozta az 
egészségügyi szakellátásban az ellátási felelősséget. Az egészségügyi intézmények (járó- és fekvőbeteg-
ellátó és gondozó) ellátási területét és az ellátási kötelezettségük terjedelmét - önkormányzatok közötti 
eltérő megállapodás hiányában - azonossá tette az Ötv. hatályba lépésekor fennálló helyzettel.  
 
A járóbeteg-ellátást nyújtó intézmények az ellátórendszer legváltozatosabb részét alkotják. 
 
Az Ercsi Kistérség Járóbeteg- szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. 
szeptemberében jött létre, Ercsi városban, mint az Ercsi Kistérség Központjában a kistérségi járóbeteg- 
szakellátó intézmény fejlesztését célzó beruházás megvalósítása, és a létrejövő valamint járóbeteg- 
szakellátó központnak az alapító önkormányzatok lakosságára, illetőleg a kistérség teljes területére 
kiterjedő működtetésére.  
 
A társaság tagjai: 

- Ercsi Város Önkormányzata 
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
- Baracska Község Önkormányzata 
- Kajászó Község Önkormányzata 

 
A társaság a tevékenységét egészségügyi közszolgáltatás feladatainak átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodás alapján látja el. 
 
1.2. Az Önkormányzat tulajdonosi irányításának megítélése  
 
Az Önkormányzatok a társasági szerződésben meghatározták a tulajdonosi joggyakorlás szabályait. A 
Kft. feletti tulajdonosi jogokat a taggyűlés gyakorolta.  
Az Önkormányzatok a Ptk. 3:26. § (1) bekezdés előírásának megfelelően gondoskodtak az FB 
létrehozásáról, a Taktv. 4.§ (2) bekezdésének megfelelően a társasági törzstőke összegéhez igazodva öt 
főben határozták meg az FB létszámát. A társasági szerződés rendelkezett az ügyvezető, az FB tagok, a 
könyvvizsgáló kijelölésének szabályairól és a Kft. gazdálkodása során elért eredmény felhasználásáról. 
  
Az Önkormányzatok, mint alapítók és tulajdonosok a társasági szerződésben az alapítók 
kizárólagos hatásköreit igen, az évenkénti értékelésre és döntés meghozatalára vonatkozó 
feladatokat, továbbá a rendkívüli alapítói döntés szükségességének eseteit nem határozta meg. 
Javasolom, hogy a társasági szerződés módosításakor a fentieket határozzák meg. 



 

 

 
A helyszíni megbeszélés alkalmával a Kft.-nél rendelkezésre álltak az FB évközi elrendelt 
intézkedéseinek dokumentumai, jegyzőkönyvei, határozatai. Az Önkormányzatok nem írtak elő az FB 
számára az ellenőrzési tevékenységéről való beszámolási kötelezettséget, az FB nem számolt be a 
vizsgált időszakban a tevékenységéről és a feladatainak végrehajtásáról. Arra vonatkozóan nem állt 
rendelkezésre dokumentum, hogy az FB a Ptk. 3:27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
írásbeli véleményt csatolt-e a Kft. mérlegbeszámolóihoz. Javasolom, hogy a jövőben rögzítsék az 
FB ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét. 
  
A társaság szervezeti felépítését, feladat- és hatásköri rendszerét a vizsgált időszakban belső 
szabályzatban, SzMSz.-ben szabályozta, melynek taggyűlés általi elfogadására vonatkozóan 
nem állt rendelkezésre információ. Az SzMSz. jóváhagyására vonatkozó jogszabályi előírás 
nincs, azonban erre vonatkozó ajánlást fogalmaznak meg a külső ellenőrző szervek, többek 
között az Állami Számvevőszék. 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a társaság SzMSz.-e és annak szervezeti ábrája tartalmazza a 
megbízott gazdasági vezetőre vonatkozó rendelkezéseket úgy, hogy azt külső szakember látja 
el. Javasolom ennek átgondolását, hogy indokolt-e külső megbízott esetében olyan 
jogosítványok szabályzatban való rögzítése, amely a főállású munkavállalót illetné meg, illetve 
kötelezné. 
 
Az Önkormányzat a vagyongazdálkodási rendeletben rögzítette a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának módját, a Szervezeti és Működési Szabályzatában a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának, átruházásának rendjét azonban nem szabályozta. Javasolom előbbiek SzMSz.-
ben történő rögzítését. 
 
A társaság és az Ercsi Polgármesteri Hivatal szervezeteinek a közfeladat-ellátására és a tulajdonosi 
joggyakorlásra vonatkozó operatív feladatait külön dokumentum nem határozta meg. Javasolom a 
Polgármesteri Hivatal SzMSz.-ében, vagy a gazdasági szervezet ügyrendjében rögzíteni az 
együttműködés főbb szempontjait, a kötelező adatszolgáltatás körét, azok határidőit. 
 
Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott társasági szerződésben nem rögzítették, hogy az 
ügyvezetőnek milyen gyakorisággal kell beszámolnia a taggyűlésnek, csupán az került 
rögzítésre az alapdokumentumok között, hogy évente a beszámolóval egyidejűleg ad 
tájékoztatást.  
 
A Kft. éves üzleti terveit a Képviselő-testület az ellenőrzött időszakban elfogadta. 
 
Javasolom, hogy a taggyűlés, Ercsi Város Képviselő-testület határozatban, vagy a SzMSz., 
adott esetben a vagyonrendelet részeként rendelkezzen az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságai esetében az egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs 
beszámolórendszer kialakításáról. Ebben határozzák meg az üzleti terv kötelező elemeit, a 
tervezés folyamatában a tervezési dokumentumok benyújtási időpontját. Az éves beszámoló 
tartalmát határozzák meg, mely tartalmazza az üzleti jelentést és a könyvvizsgálati jelentést, 
valamint az FB írásbeli jelentését is. 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
2012. július 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a 
felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan 
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 



 

 

c) munkaviszonyban álló személy esetében 
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, 
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve 
a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 
da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 

másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, 
valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók 
esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 
gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő 
gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó 
értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), 
tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött 
szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok 
változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő 
szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 

 
Figyelemmel arra, hogy a társaság saját honlappal rendelkezik, így a közzétételi 
kötelezettséget a saját honlapján, a www.ercsirendelo.hu honlapján kell teljesíteni. Vizsgálva 
a társaság honlapját megállapítást nyert, hogy a kötelező közzétételi kötelezettségét a 
társaság nem teljesítette a vizsgált időszakban, így javasolom annak mielőbbi pótlását. 
 
1.3. A Kft.-től származó információk hasznosítása 
 
A társasági szerződés 20.3. pontjában rögzítették az ügyvezető beszámolási kötelezettségét az alábbiak 
szerint. 
„A társaság éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető készíti el és terjeszti a taggyűlés 
elé. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a taggyűlés elő terjesztését megelőzően a felügyelő 
bizottságnak véleményezésre, a könyvvizsgálónak ellenőrzés, illetőleg véleményezés céljából meg kell 
küldeni, olyan időben, hogy a véleményezésre, ellenőrzésre megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az éves 
beszámoló jóváhagyását, és a közhasznúsági jelentés elfogadását megelőzően a felügyelőbizottság 
megtárgyalja, és írásban véleményezi azokat, a könyvvizsgáló írásban készíti el a véleményét 
….” 
 
Az egészségügyi közfeladatok átadás- átvételére vonatkozó megállapodás 3.4. pontja alapján „A 
befizetett hozzájárulások kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat az Átvevő 
végzi, a pénzforgalmat saját számláján kezeli. A pénzfelhasználásról az Átvevő év végén elszámolást 
készít, melyet a rendkívüli taggyűlésen elfogadásra előterjeszt.”  
 
A fentiekben rögzített pénzügyi (éves) elszámolásokon kívül egyéb adatszolgáltatási 
kötelezettséget, szakmai beszámolót nem írt elő. 



 

 

 
A taggyűlés az éves beszámolókat valamennyi esetben elfogadta, egyéb beszámolót nem kért 
az ügyvezetőtől, illetve a szakmai vezetéstől. 
 
Javasolom, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítsanak az Önkormányzat(ok) tulajdonosi 
jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására. 
 
A Kft. a vizsgált időszakban a Taktv. 2. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak ellenére nem tette 
közzé a kötelezetően közzéteendő adatokat, melynek pótlására felhívtam a figyelmet. 
 
1.4. Az Önkormányzat tulajdonosi intézkedései 
 
A Kft. az ellenőrzött időszakban veszteségesen működött, a veszteséges működés 
megszűntetésre érdekében azonban intézkedéseket nem tett, ezért a belső ellenőrzés javasolja, 
hogy a Képviselő-testület kérje fel a Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozzon ki javaslatot a bevételek 
növelésére és a költségek csökkentésére a fizetőképesség megőrzése érdekében.  
 
Az FB a vizsgált időszakban a Kft-nél ellenőrzést nem végzett. 
 
2. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata 
 
2.1. A személyi feltételek, szakorvosok, közvetlen szakdolgozók létszáma 
 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet értelmében az egyes szakmákhoz a kötelezően biztosítandó 
személyi feltétel 1 fő szakorvos és 1 fő asszisztens. 
 
A szakorvosok foglalkoztatása az orvos igazgató (belgyógyász szakorvos) és a sebész 
szakorvoson kívül, akik főállású munkavállalók – személyes közreműködői szerződéssel 
történik, többnyire az OEP finanszírozás 60 %-áért.  
 
Az asszisztensek közül 10 fő főállású munkavállalóként, 3 fő részmunkaidős munkavállalóként, 
1 fő szabadfoglalkozású munkavállalóként kerül alkalmazásra. 
 
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az intézmény által ellátott szakrendelések, melyből 
látható, hogy a személyi feltételek teljesítésre kerülnek. Megjegyezni kívánom azonban, hogy a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
által kiadott működési engedélyben szereplő egyes szakorvosi órák (ortopédia – 2 óra; urológia 
– 3 óra) száma a szakorvosokkal kötött személyes közreműködői szerződéssel nincs lekötve, 
így javasolom ennek felülvizsgálatát az intézmény vezetősége részére. 
 
 
 

Belgyógyászat  
előjegyzés szükséges 

Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Kolumbán Ottilia kedd 12:00 - 15:00 
Dr. Bánovics István csütörtök 14:00 - 20:00 
Dr. Harbula Ildikó péntek 08:00 - 11:00 

 

Bőrgyógyászat (földszint) 
előjegyzés szükséges  

Rendelés napja Rendelési idő 



 

 

- - - 

          

Fizikoterápia (földszint)  Rendelés napja Rendelési idő 
  

előjegyzés szükséges 

hétfő 06:30 - 18:30 
kedd 06:30 - 18:30 

szerda 06:30 - 18:30 
csütörtök 06:30 - 18:30 

péntek 06:30 - 18:30 

          

Fül-orr-gégegyógyászat (I. emelet)  Rendelés napja Rendelési idő 
*Dr. Breznyán Mihály hétfő 15:45 - 20:45 
*Dr. Vaszkun László csütörtök 15:45 - 20:45 

          

Gyermekgyógyászat, 
előjegyzés szükséges  

Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Nagy Zoltán csütörtök 12:00 - 14:00 

          

Gyógytorna előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 

Kürtösi Györgyi 
hétfő 
szerda 
péntek 

8:00 - 14:00 
8:00 - 14:00 
8:00 - 14:00 

Kormos Géza 
kedd 

csütörtök 

13:00 - 19:00 

13:00 - 19:00  

          

Neurológia előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 
Dr. Kalóczkai Andrea szerda 09:00 - 17:00 

          

Kardiológia előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Kecskés Ádám 
kedd 

szerda 
péntek  

08:00 - 12:00 
13:00 - 19:00 
13:00 - 17:00 

Dr. Kertész Tamás kedd 16:00 - 20:00 

 

Laboratórium   Rendelés napja Rendelési idő 
vérvétel hétfőtől – péntekig 07:00 - 09:00 



 

 

lelet kiadás hétfőtől – péntekig 09:00 - 11:00 

          

Nőgyógyászat előjegyzés szükséges  Rendelés napja 

Dr. Medve László hétfő 
Dr. Paragi Péter kedd 

csütörtök 
Dr. Dömötöri Gyula szerda 

 

Ortopédia előjegyzés szükséges      
*csípőszűrés: 13:00-14:00 óra között  

Rendelés napja 

Dr. Vékás Zoltán szerda 

 

Pszichiátria  
előjegyzés szükséges  

Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Pálfay Annamária hétfő 07:30 - 17:30 

 

Reumatológia előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Popdán László 
kedd 

csütörtök 
14:00 - 20:00 
07:00 - 13:00 

Dr. Zsiska Beáta  kedd 07:00 - 13:00 

 

Röntgen  Rendelés napja Rendelési idő 
  

 

hétfő 
kedd 

szerda 
csütörtök 

péntek 

08:00 - 13:00 
nincs rendelés 
10:00 - 20:00 
15:00 - 20:00 
nincs rendelés 

          

Sebészet  Rendelés napja Rendelési idő 
Dr. Sepa György kedd, csütörtök 07:00 - 13:00 
Dr. Falus Gábor hétfő 14:00 - 20:00 

Dr. Várföldi Tamás péntek 07:30 - 11:30 

          

Szemészet előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 



 

 

Dr. Csobay Ildikó 

szerda 

csütörtök 
péntek 

13:30 - 19:30 

14:00 - 17:00  
09:00 - 12:00 

      

Tüdőgyógyászat, Allergológia 
előjegyzés szükséges  

Rendelés napja Rendelési idő 

Dr. Bende Zoltán kedd 14:00 - 20:00 
Dr. Radeczky Éva csütörtök 07:00 -13:00 

       

Traumatológia  Rendelés napja Rendelési idő 
Dr. Kaprielian Jirayr Noubar hétfő 08:00 - 14:00 

          

Ultrahang előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 
Dr. Simon Mária  kedd, péntek  09:00 – 16:00 

 

Urológia előjegyzés szükséges  Rendelés napja Rendelési idő 
Dr. Nagy Tivadar kedd 16:30 - 19:30 
Dr. Brousil Ervin péntek 15:00 - 18:00 

 
 
Az intézmény rendelkezik továbbá 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős takarítóval. Javasolom a 
takarítók munkarendjének módosítását a hatékonyabb feladatellátás érdekében, figyelemmel 
arra, hogy az intézményben ekkora létszámú takarító munkatárs. A feladatellátás ésszerűbb 
felosztásával a takarítók munkaideje csökkenhet, és egyúttal lehetőség volna adott esetben más 
önkormányzati fenntartású intézmények közötti átmozgásra is. 
Megkérdőjeleződik, hogy miért van szükség pénzügyi ügyintézőre, mint részmunkaidős 
munkavállalóra havi nettó 90.000 Ft. munkabérért úgy, hogy a Kft. könyvelését külső megbízott 
látja el. Javasolom annak átgondolását, hogy a pénzügyi ügyintéző által ellátott feladatot a 
titkárnő nem tudja-e ellátni, szükséges-e külön pénzügyi ügyintéző alkalmazása. 
 
Utolsó sorban megjegyezni kívánom, hogy 2 fő főállású recepciós kerül alkalmazásra jelenleg. 
A nettó bérük 132.000 Ft., és 139.300 Ft. Szakképesítéssel nem rendelkeznek, így 
megkérdőjeleződik, hogy miért nem minimálbéren kerülnek alkalmazásra. Javasolom, hogy 
ezen kérdés vonatkozásában a legfőbb szerv kérje a társaság vezetőségének nyilatkozatát. 
 
2.2. Ingatlan ellátottság 
 
Az ingatlanellátottság helyzete kihat a szakrendelések lakosság általi elérhetőségére úgy időben, mint 
színvonalában valamint az üzemeltetés gazdaságosságára is. 
 
A járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének megteremtése a működtető, tulajdonos önkormányzatok 
feladata, illetve törvényi kötelezettsége. 



 

 

A társaság, az intézmény ingatlan ellátottsága rendkívül jó, korszerű, jól felszerelt, a 
szakrendelések egy központi rendelőintézetben, egy telephelyen érhetőek el. 
 
2.3. Egészségügyi gép-műszer, valamint számítástechnikai ellátottság 
 
A minimum feltételeket illetően a helyszíni megbeszéléskor kapott tájékoztatás alapján az ÁNTSZ által 
hiányosság megállapítására nem került sor.   
 
3. Az intézmény/társaság gazdálkodása és működésének pénzügyi feltételei 
 
A társaság kvázi költségvetési szerv, kvázi gazdasági társaság. Költségvetési támogatásból gazdálkodik, 
könyveit a kettős könyvvitel rendszerben, a Számviteli törvény előírásai alapján vezeti. 
 
3.1. Az OEP finanszírozás és a saját bevételek szerepe a gazdálkodásban 
 
2013. évben a belföldi értékesítés árbevétele 185.069.376 Ft. volt, melyből az OEP finanszírozás 
102.660.100 Ft. volt, azaz 55,47 %. Az önkormányzati támogatás összege 64.894.453 Ft., mely 
35,06 %-a a bevételeknek. 2014. évben a belföldi értékesítés árbevétele 150.297.806 Ft. volt, 
melyből az OEP finanszírozás 104.573.100 Ft. volt, azaz 69,58 %. Az önkormányzati támogatás 
összege 27.565.931 Ft., mely 18,34 %-a a bevételeknek. 
 
A fentiekben rögzített OEP finanszírozási arány rendkívül alacsonynak mondható, ugyanis 
országos átlagban az önálló rendelőintézeteknél 91-98 %-os az OEP finanszírozás aránya. 
 
A teljesítményalapú finanszírozás a vezetéstől a hagyományos vezetési, orvos-szakmai feladatokon túl 
újszerű ismereteket (intézmény-menedzsment) is megkövetelt. Ennek része, hogy a betegforgalom és 
a kapacitások folyamatos elemzésével, értékelésével kell alkalmazkodni a finanszírozási 
rendszer változásaihoz. Ez feltételezi a korszerű informatikán alapuló számviteli, belső 
információs rendszer (kontrolling) működtetését és a hagyományos feladat, szerepkör választástól 
eltérő koncepcionális, stratégiai tervezést.  
 
Fentiekre figyelemmel javasolom, hogy folytassanak folyamatos elemző- értékelő 
tevékenységet, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a társaság 
tevékenységének legalább 90 %-át finanszírozza az OEP. 

 
/A Teljesítményvolumen korlát Magyarországon a finanszírozás tarthatósága érdekében került 
bevezetésre 2004-ben. A járóbeteg-szakellátásra és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra 
vonatkozóan szolgáltatónként, éves szinten, havi bontásban meghatározott elszámolható 
teljesítmény mennyiség. A finanszírozást az OEP az ellátóknak kizárólag a volumenkorlát 
keretein belül nyújtja. 
 
A teljesítményvolumen keretre, a szolgáltatók finanszírozására vonatkozó szabályokat az 
egészségügyi biztosítások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet rögzíti./ 
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a társaság vezetősége által rendelkezésre bocsátott főkönyvi 
kivonatokból megállapítható, hogy az önkormányzatok által átadott támogatást elkülönítetten, de nem a 
megfelelő számlán tartják nyilván. Megjegyzem továbbá, hogy szükséges a bevételek elkülönítésének 
módja aszerint is, hogy az OEP által finanszírozott tevékenységből, illetve OEP által nem finanszírozott 
tevékenységből áll. Az OEP által nem finanszírozott tevékenységeket az alábbi megbontásban kell 
nyilván tartani: 

- más jogviszony alapján végzett tevékenység (pl. üzemorvosi tevékenység) 
- páciens fizeti a térítési díjat (pl. bizonyos oltások) 



 

 

- harmadik személytől kapott ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység (pl. iskola- 
egészségügy). 

 
A bevételek felhasználást is elkülönítetten kell kimutatni. A bevételek felhasználását 2 módon lehet 
kimutatni:  
 
1) Az egyes tevékenységekre ténylegesen felhasznált források kimutatása  
–Beazonosítható, hogy a kiadás melyik tevékenység céljait szolgálja (orvostechnikai eszközt)  
–felhasználását a szolgáltató külön regisztrálja a (megvásárolt fogyóeszköz, üzemanyag stb.)  
 
2) A bevételek arányos rávetítése a költségekre  
–Nem vagy nehezen mérhető az, hogy az adott kiadás milyen mértében szolgálja egyik vagy másik 
tevékenységet (pl. laptop vásárlás). 
 
Javasolom, hogy a társaság könyvelését végző céggel, mérlegképes könyvelővel folytassanak 
konzultációt erre vonatkozóan. 
 
3.2. Az intézmény kiadásai és költségvetési gazdálkodása 
 
A Kft. összes ráfordítása a 2012. évi 163.940 eFt-ról 2013-ra közel 18,87 %-kal 202.080 eFt-ra 
növekedett. A személyi jellegű ráfordítások a 2012. évi 51.803 eFt.-ról 30,51 %-kal a 2013. évre 74.551 
eFt-ra növekedtek.  
 
A Kft. egyéb ráfordításai a 2012. évi 281 eFt-ról a 2013. évre 473 eFt-ra növekedtek.  
 
A Kft. bevételei a 2012. évi 256.356 eFt-ról a 2013. évre 13,44 %-kal 296.145 eFt-ra növekedtek.  
Az éves beszámoló mérlegében kimutatott követelés 2013. évben 53.727 eFt. volt, a Kft. a 360 napon 
túli, valamint kétes kinnlevőségére értékvesztést nem képzett. A vizsgált időszakban követelés elengedés 
3 856 eFt. összegben történt.  
 
A Kft. a vizsgált időszakban 2012. (-754 eFt.) és 2013. (-3.807 eFt.) évben is veszteséges volt, 
folyamatos likviditása azonban biztosított volt.  
 
3.3. A Kft. folyamatos üzemmenetének, likviditásának biztosítása 
 
A Kft. 2013-2014. években pénzintézeti hitelt nem vett fel. A Kft. likviditását az Önkormányzatok 
hozzájárulásai, illetve Ercsi Város Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön biztosította. 
 
A Kft. hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 
2012. évi 51.686 eFt.-ról 2013. évre 85.148 eFt.-ra emelkedett.  
 
A társaság a vizsgált időszakban hazai és EU pályázaton vett részt, az alábbiak vannak jelenleg is 
folyamatban: 
- TÁMOP 6.2.22A-11/1-2012-0033;  
- TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0070;  
- TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013-0014. 
 
 
 
II. Ercsi Egészségügyi Központ 
Bevezetés 
 



 

 

„Nemcsak a gazdasági tényezők súlya jelentős egy ország lakosságának egészségi állapotát 
meghatározó tényezők sorában, de a lakosság egészségi állapota is jelentős befolyással van egy adott 
ország gazdasági teljesítményére: a humán erőforrás versenyképessége – a lakosság iskolázottsági szintje 
mellett – egészségi állapotának függvénye.”22 
 

/Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam mutató 73,3 év, amely lényegesen elmarad 30 
OECD ország átlagától, ami 79,1 év. Magyarország ebben a rangsorban a 29. helyen áll. A 65 éves 
életkorban még várható élettartam nőknél 17,3 év, férfiaknál 13,4 év, ebben csak Szlovákiát és 
Törökországot előzzük meg./ 
 
Magyarországon az egészségügyi alapellátás – ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
ellátás – megszervezéséért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a települési 
önkormányzatok (fővárosban a kerületi önkormányzatok) felelősek. Az egészségügyről szóló törvény 
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi és 
fogorvosi ellátásról. Az önkormányzatok képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit - mely többnyire követi a földrajzi struktúrát –, és több településre is kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét. A területi ellátási elvet a beteg oldaláról a szabad orvosválasztás elve 
módosítja.  
 
A háziorvosi és fogorvosi szolgálatot a települési önkormányzat, önkormányzati társulás, 
alapítvány és egészségügyi vállalkozás is működtetheti.  
 
Országosan, mintegy 6700-6800 háziorvos és házi gyermekorvos működik, amely minimálisan kevesebb 
a fejlett országokat tömörítő OECD 1000 lakosra jutó háziorvosok arányának átlagához képest, 
ugyanakkor a szomszédos ausztriainak a fele.  
 
Ercsi Város Önkormányzat az egészségügyi alapellátását a fenntartásában működő Ercsi 
Egészségügyi Központtal látja el. 
 
Az Ercsi Egészségügyi Központ – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv - 2003. 
január 1. napjával jött létre egészségügyi közszolgáltatások alaptevékenységként való ellátásárára, mint 
közfeladatra.  
 
Az intézmény az alábbi (konkrét) feladatokat látja el: 

• Háziorvosi alapellátás, 
• Fogorvosi alapellátás, 
• Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
• Ifjúság- egészségügyi gondozás. 

 
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait 
munkamegosztási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
Az intézmény az Ercsi Kistérség Járóbeteg – szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. tulajdonát képező ingatlanban látja el feladatát. 
Az intézményben dolgozó alkalmazottak a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 
 
Az intézmény a tevékenységét az alábbiakban ismertetett humánerőforrás kapacitással látja el: 
 

- 1 fő orvos igazgató, Dr. Várföldi Tamás (háziorvos). 
 
                                                 
22 Ádány Róza: A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra. Népegészségügy 
86. évfolyam 2. szám 2008.  
 



 

 

- Háziorvosi alapellátás: 
o 1 fő főállású (Dr. Pásztor József) háziorvossal és  
o 3 fő megbízási jogviszonyban (Z. Nagy Szolgáltató Kft.; Dr. Balázs és Tsa Háziorvosi 

Bt., valamint Dr. Szabó Ildikó)  
lévő háziorvossal látják el. 

 
- Fogorvosi alapellátás: 

o 1 fő főállású (Dr. Gólián Ákos) fogszakorvossal és 
o 1 fő megbízási jogviszonyban (Dr. Béres Márta)  

lévő fogszakorvossal látják el. 
 

- Család- és nővédelmi egészségügyi gondozást 4 fő főállású védőnővel biztosítják. 
 

- Az orvosok, az intézmény munkáját az alábbi főállásban lévő személyek segítik, támogatják: 
o 1 fő asszisztens 
o 2 fő körzeti ápoló 
o 1 fő körzeti nővér  
o 1 fő adminisztrátor. 

 
Tekintve, hogy jelen tanulmány, vizsgálat célja Ercsi Város Önkormányzat takarékos, hatékony 
gazdálkodásának előmozdítása, így az első és legfontosabb megállapítás a vizsgált területtel 
kapcsolatban az, hogy 2014. évben a háziorvosi és fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók közel 95 
%-a vállalkozás, megyénként néhány (+4 és -9) százalékpontos eltéréssel. 
Legfontosabb kérdés fentiekből következően, hogy szükséges-e önálló költségvetési szerv 
fenntartása úgy, hogy annak feladatát vállalkozó orvosokkal - véleményem szerint a jelenlegi 
feladatellátásban is részt vevőkkel - ellátható, költségtakarékosabban. A humánerőforrás 
kapacitás bemutatásából látható ugyanis, hogy a háziorvosi és fogorvosi alapellátás töredékét 
látják el főállású orvossal. 
Mindezekből következően, amennyiben a háziorvosi és fogorvosi alapellátást vállalkozó 
orvossal látják el, úgy a védőnők további sorsát is javasolt átgondolni, hiszen az intézmény 
feladatellátása leredukálódik a védőnői szolgálatra, melyet más szervezeti formában is 
hatékonyan lehet ellátni.  
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az előnyök - hátrányok a fenti javaslatok kapcsán, 
melyet javasolok a T. Képviselő-testületnek átgondolni. 
 
 
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az előnyei, hátrányai annak, ha a háziorvosi és fogorvosi 
szolgálatot vállalkozásban látják el. 
 
 
 
 
 

 
Feladatellátás szervezeti 
kereteinek változtatása 

Nem történik semmi 

Pénzügyi hatások 

� Biztos megtakarítást jelent a  
költségvetési szerv 
vezetőjének, valamint az 
orvosok, illetve az intézmény 
munkáját segítők bére, akik 
ezt főállásban látják el, mely 
havi bruttó 2.026.736 Ft.-ot 

� Ezen működési forma a 
leginkább költséges az 
Önkormányzat számára.  

 



 

 

jelent. 

� Az orvosok közvetlenül az 
OEP-pel kötnek 
finanszírozási szerződést, így 
az Önkormányzatnak a 
feladatellátással kapcsolatban 
többletkiadása nem lenne. A 
vállalkozási szerződések 
megkötésének ösztönzése 
érdekében tanácsos lehet 
továbbra is a rezsiköltségek 
átvállalása. 

Időszükségletet 
tekintve 

� Tényleges átfutási időt 
tekintve egyeztetéssel, 
képviselő-testületi döntéssel, 
törzskönyvi nyilvántartással 
nagyjából 60 – 90 nap. 

- 

Foglalkoztatás 
szempontjából 

� Az intézmény alkalmazottai 
továbbfoglalkoztatásra 
kerülnek, hiszen a 
feladatellátáshoz szükséges az 
asszisztencia biztosítása, így 
elbocsátásra nem kerülne sor, 
csupán a munkáltatói jogokat 
a vállalkozó orvos 
gyakorolná, nem az 
intézmény. 

- 

Pályázati 
szempontból 

� Pályázaton egyaránt részt 
vehet vállalkozó orvos is. 

- 

 
 
Amennyiben a háziorvosi és fogorvosi alapellátást vállalkozásban láttatják el, úgy a védőnők 
további sorsát is rendezni szükséges. 

 
Feladatellátás szervezeti 
kereteinek változtatása 

Nem történik semmi 

Pénzügyi hatások - 
- 

 

Időszükségletet 
tekintve 

� Tényleges átfutási időt 
tekintve egyeztetéssel, 
képviselő-testületi döntéssel, 
törzskönyvi nyilvántartással 
nagyjából 60 – 90 nap. 

- 

Foglalkoztatás 
szempontjából 

� Az intézmény alkalmazottai 
továbbfoglalkoztatásra 
kerülnek, adott esetben az 
Ercsi Szociális Szolgálat 
keretében, vagy közvetlenül 
az Önkormányzat alatt.  

- 



 

 

Működési helyét 
tekintve 

� Javasolt az Ercsi Szociális 
Szolgálat székhelyén történő 
működése, figyelemmel arra, 
hogy a gyermekjóléti 
szolgálattal szoros 
együttműködésre köteles a 
védőnői szolgálat.  

- 

 
 
 
 
 
Ercsi Szociális Szolgálat 
Bevezetés 

1993. év elején a Szoctv. az alapellátások között a gyermekek napközbeni ellátását, étkeztetést, házi 
segítségnyújtást és családsegítést nevesítette, a települési és a fővárosi kerületi önkormányzatok részére 
kötelező ellátásként az étkeztetést és a házi segítségnyújtást határozta meg. A további alapellátások 
illetve a szakosított ellátások biztosítását a település állandó lakosságszámától függően tette 
kötelezővé. A Szoctv. előírásai megjelenése óta több, mint 60 alkalommal módosultak. A változások az 
ellátási formák, szolgáltatások körét, elnevezését, tartalmát, feltételeit érintve, módosították a személyes 
gondoskodás megszervezésére kötelezettek körét, bizonytalanná téve az ellátórendszert. 
 
A jelenleg hatályos Szoctv. 86. §-a települési önkormányzat kötelező feladataként továbbra is az 
étkeztetést és a házi segítségnyújtást, továbbá lakosságszámtól függő, kötelező szociális szolgáltatásokat 
határozott meg. Ercsi Város Önkormányzatára nézve kötelező feladat a családsegítés, az idősek nappali 
ellátása. 
A feladatellátás mértékét és módját a hatályos törvény szerint a település maga határozza meg. A 
szociális ellátás és szolgáltatások feltételeinek biztosítására szolgáló intézmény létesítését és 
fenntartását az önkormányzat többféleképpen oldhatja meg: önállóan, társulásban való 
részvétellel, illetve más fenntartókkal kötött megállapodás révén.  
 
Ercsi Város közigazgatási területén a szociális feladatokat az Ercsi Szociális Szolgálat látja el, 
melyet Ercsi Város Önkormányzat 2002. évben, 2003. január 1. napjától hozott létre.  
 
1. Az Önkormányzat kötelező szociális alapszolgáltatási feladatinak szabályozottsága 
 
1.1. Szociális rendelet 
 
A Szoctv. 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A Szoctv. 92. § (2) bekezdése szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat 
az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 
térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 



 

 

g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 
kérdéseket; 
h) 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2004. (VI.30.) sz. önkormányzati rendeletben 
szabályozta az Ercsi Szociális Szolgálatnál igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó ellátások és 
azok térítési díjainak szabályait. 
 
A rendelet részletesen tartalmazza azon feladatokat, melyet az intézmény ellát, úgy, mint az étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, idősek otthona. Valamennyi ellátás esetén rögzítésre 
kerültek a feltételek, továbbá az, hogy az egyes ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet szóban 
vagy írásban az intézménynél kell benyújtani. Valamennyi ellátás esetében rögzítésre kerültek a 
jogosultsági feltételek, továbbá az, hogy az ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátást igénybe vevő 
jogosult szociális rászorultsága megszűnik, további ellátásra nem tart igényt, együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Rögzítették a térítési díjak csökkentésének, mérséklésének eseteit is. 
 
1.2. Alapító okirat 
 
Az intézmény rendelkezett alapító okirattal, mely 2014. november 25. napjától hatályos. 
 
Az intézmény alapító okiratával kapcsolatban megállapítást nem teszek, az megfelel a 
jogszabályi előírásoknak. 
 

5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
a) megnevezését magyar nyelven, 
b) székhelyét, telephelyeit, 
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett, 
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 
e) illetékességét, működési területét, 
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

 
1.3. Szervezeti és Műkési Szabályzat 

 
Az intézmény 2011. október 17. napján kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-
testület 462/2011. (X.25.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
Az SzMSz. tartalmával kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszem. 
 
Az SzMSz. nem tartalmazza a hatályos alapító okiratának keltét, számát, az ellátandó, és a kormányzati 
funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek 
megjelölését, vagy ha nincs vállalkozási tevékenység, akkor annak rögzítését, a szervezeti felépítést és a 
működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a 
költségvetési szerv szervezeti ábráját, a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz 
tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat.  
 

Ávr. 13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály 
rendelkezett, 
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási 
tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi 
(tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 



 

 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, 
feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, 
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök 
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói 
jogokat is - rendjét, és 
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és 
(4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 
 

1.4. Szakmai program 
 

Az intézet rendelkezett 2011. október 17. napjától hatályos szakmai programmal, melyet a képviselő-
testület a 461/2011. (X.25.) sz. határozatával hagyott jóvá. 
 
A szakmai program tartalma megfelelő, rögzíti mindazon előírásokat, melyeket a vonatkozó 
ajánlások előírnak, úgy, mint: 

- szolgáltatás célja, feladata, különösen a megvalósítani kívánt program konkrét 
bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, 

- a megvalósítás várható következményeinek, eredményességének, az ellátó- 
rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése, 

- más intézményekkel történő együttműködés módja, 
- szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek leírása, 
- a szolgáltatás megkezdésének időpontja, 
- az ellátottak köre, demográfiai mutatói,  
- feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége, 
- ellátás igénybevételének módja, 
- az intézmény és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, 
- az intézményre vonatkozó szakmai információkat. 

 
1.5. Az intézmény működéséről való beszámolás, ellenőrzés 

 
A működést engedélyező szervek és fenntartók ellenőrzési feladatait meghatározó Szmr., miniszteri 
rendelet a szociális alapszolgáltatásokra nem, kizárólag a szociális intézmények ellenőrzésére 
tartalmaznak előírásokat.  
A Szoctv. 4. § (1) bekezdés g) pontja szerint a szociális szolgáltatókra, a szociális intézményekre 
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 
 
A működést engedélyező szerv ellenőrzi, hogy a szociális intézmény működése megfelel-e a működési 
engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak az Szmr. 14. § (3) bekezdése szerint. 
 
Az állami fenntartó az Szoctv. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, a miniszteri 
rendelet 13. §-a szerint legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen 
• az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai 
szempontú elemzését, 
• az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását, 
• az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai 
feltételeket, 
• bentlakásos intézmény esetén a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban, az 
intézményben folyó ápolási-gondozási munkával, 
• az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek 
alakulásának ismert tendenciáit. 
 



 

 

92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 
a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; 
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást 
nyújtó intézmény esetében a házirendet; 
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; 
e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; 
f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 
g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról; 
h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény 
működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény 
megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása; 
i) szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére - az általa működtetett szociális 
szolgáltatások és intézmények vonatkozásában; 
j) a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével tartós bentlakásos 
intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, 
és konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást. 

 
A vizsgált intézmény vezetője minden évben, május hónapban beszámol az intézményben tárgyévben 
folytatott szakmai munkáról, a képviselő-testület elé terjeszti továbbá a statisztikai adatokat. 
 
2. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata 
 
2.1. Tárgyi feltételek vizsgálata 
 
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 4. §- a szerint az intézményt úgy kell kialakítani, hogy az 
tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, épületeinek építészeti megoldásai tegyék 
lehetővé az akadálymentes közlekedést, bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez 
szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és 
mozgásállapotának. 
 
A helyszíni ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tettem az intézmény tárgyi feltételeire. A 
Szociális Szolgálat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye rendkívül jól felszerelt, újonnan felújított 
intézmény. Az idősek otthonának intézménye viszont felújításra, fejlesztésre váró intézmény, melyben 
ugyan a jogszabályban előírt tárgyi feltételek teljesítésre kerültek- javasolom azonban az erre vonatkozó 
pályázati lehetőségek folyamatos figyelését. 
 
Tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőség: az intézmények könnyen megközelíthetőek 
tömegközlekedési eszközzel, járművekkel egyaránt. Gépkocsival az intézmények előtt ingyenesen lehet 
megállni.  
 
Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik: 
Az épületek akadálymentessége részben megoldott, rámpával rendelkeznek. Mozgáskorlátozottak 
részére külön vizesblokk-kal rendelkeznek. Zárható iratszekrénnyel, infrastruktúrával ellátott 
irodahelyiségekkel rendelkeznek az intézmények. 
 
Rendelkeznek továbbá bizalmas beszélgetésre alkalmas interjú szobával, a kliensek számára 
várószobával, a családgondozók illetve a tanácsadók számára dolgozószobával. 
 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 33. § (1) A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a 
szolgáltatás igénybevételének ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igénylő 
személy, család vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei. 
(2) A szolgáltatást igénybe vevők számára várakozóhelyiséget kell kialakítani. 
(3) Ha a családsegítés keretében több családgondozót, illetve tanácsadót foglalkoztatnak, és nem áll valamennyi 
személyes gondoskodást végző személy rendelkezésére az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő helyiség, az 
adminisztrációs és ügyintézési tevékenységéhez külön dolgozószobát kell kialakítani. 

 



 

 

2.2. Személyi feltételek vizsgálata 
 
2.2.1. Előírt létszám megléte  
 
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a személyes gondolást nyújtó 
intézmények szakmai létszámnormáit az alábbiak szerint. 
 
A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái 
I. Alapszolgáltatások 

 
1. Étkeztetés 

 
- szociális segítő (100 főre vetítve) 1 fő 
2. Házi segítségnyújtás 

 
a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve) 

 
- szociális gondozó 1 fő 
b) 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén 

 
- vezető gondozó 1 fő 
3. Családsegítés 

 
- családgondozó (2000-5000 fő lakosig, és 5000 fő lakos felett 5000 főre vetítve; ha a szervezetileg egy 
egységben dolgozó családgondozók száma három vagy ennél több, akkor közülük vezető családgondozót 
kell kinevezni) 

1 fő 

- szociális segítő vagy tanácsadó (30 000 lakosra vetítve) 2 fő 
4. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat 

 
- falugondnok 1 fő 
- tanyagondnok 1 fő 
5. Támogató szolgálat 

 
- vezető 1 fő 
- személyi segítő 2 fő 
- gépkocsivezető 1 fő 
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
a szolgáltatás készenléti rendszerben történő folyamatos működtetéséhez 40 készülékenként legalább 2 fő 
szociális gondozó szükséges  
7. Közösségi ellátások 

 
a) Önálló szolgáltatás esetén: 

 
Közösségi koordinátor 1 fő 
Közösségi gondozó 2 fő 
Orvos konzultáns havi 4 óra 
b) Integrált ellátás keretein belül: 

 

Közösségi koordinátor 
1/2 fő, ill. 1 fő -
4 közösségi 
gondozó esetén 

Közösségi gondozó 2 fő 
Orvos konzultáns havi 4 óra 
ca) Önálló alacsonyküszöbű ellátás esetén: 

 
Koordinátor 1 fő 
Konzultáns napi 4 óra 
Segítő 2 fő 
cb) Integrált alacsonyküszöbű ellátás keretein belül: 

 
Koordinátor napi 4 óra 
Konzultáns napi 4 óra 
Segítő 2 fő 
8. Utcai szociális munka 

 
- utcai szolgálat koordinátor (4 vagy annál kevesebb utcai szociális munkást alkalmazó utcai szolgálat 
esetében a koordinátori feladat ellátásával megbízható az utcai szociális munkások egyike) 

1 fő 

- utcai szociális munkás 2 fő 
9. 

 
II. Intézményi ellátások 

 
1. Nappali ellátást nyújtó intézmények 

 
A) Idősek klubja 

 
- nappali ellátást vezető 1 fő 
- szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 fő 
- 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 fő 
 
… 



 

 

2. Bentlakást nyújtó intézmények 
 

A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben - kivéve a drogbetegeket ellátó intézményt, a 
hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont - az ápolói-gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő 
alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül. 

 

A) Idősek otthona 
 

- intézményvezető 1 fő 
- orvos 

 
= 100 férőhely alatt  heti 4 óra 
= 100-200 férőhely között heti 6 óra 
= 200 férőhely felett 1 fő 
- intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő 
- ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 24 fő 
- mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 

 
= 100 férőhelyig heti 4 óra 
= 100 férőhely felett 1 fő 
- szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) 1 fő 
- foglalkoztatásszervező (100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám) 1 fő 
 
 
Kiegészítő szabályok: 
 

6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos intézmények esetén a 
következő: 

- gazdasági vezető 1 fő 
- gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő 
- ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb., 50 férőhelyenként) 1 fő 

- takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő 
- műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő 
- mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő 
- varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő 
- élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő 

- szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 
5 fő 
+ 1 fő 

7. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális 
intézmények esetén a következő: 

- gazdasági ügyintéző 1 fő 
- takarító 1 fő 
- konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő 

8. A nappali intézmény, idősek nappali ellátása esetében a szociális, mentálhigiénés létszám irányszámok kialakítása 
során a következő munkakörök javasoltak: 

Nappali ellátást nyújtó intézmények, Idősek nappali ellátása: 
 

- szociális, mentálhigiénés munkatárs heti 4 óra 

9. A tartós bentlakásos, illetve átmeneti intézmények esetében a vezetői létszám irányszámok kialakítása során a 
következő munkakörök javasoltak: 

Tartós bentlakásos intézmények: 
 

Szociális és mentálhigiénés csoportvezető (legalább 4 fő szociális és mentálhigiénés 
munkatárs alkalmazása esetén) 

1 fő 

Tartós bentlakásos intézmények esetében az osztályvezető ápoló (50 
férőhelyenként) helyett, az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, 
korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt 

1 fő 

10. Bentlakást nyújtó intézménynek a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban, 
a három műszakos folyamatos ellátás biztosítása érdekében - a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti 
szállása és a lakóotthon kivételével - legalább az alábbi személyi feltételekkel, továbbá a férőhelyek tényleges 
betöltöttségének aránya alapján, a melléklet többi munkakörére megállapított létszámmal kell rendelkeznie: 

- intézményvezető 1 fő 
- orvos működési engedély szerinti férőhelyre vetített létszám 

 
- ápoló, gondozó munkakör 5 fő 
- szociális, mentálhigiénés munkatárs  napi 2 óra 
 



 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és 
létszámminimum normái 

I. Alapellátások 

Ellátás Munkakör/fő 
 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás  

 
a) Gyermekjóléti szolgáltatási körzet 
(700 fő gyermek) 

 
családgondozó 
- gondozotti létszám: a gondozási-nevelési terv szerint, adott időszakban egyidejűleg 
családgondozásban részesülő 45 gyermek vagy 25 család 

 
1 fő 

b) Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy 
a gyermekjóléti szolgálat feladatait is 
ellátó családsegítő szolgálat, illetve 
több célú intézmény önálló szakmai 
egysége  
(3000 gyermek) 

családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások) 
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család 

3 fő 

 
c) Önálló gyermekjóléti szolgálat 
vagy a gyermekjóléti szolg. feladatait 
is ellátó családsegítő szolgálat, illetve 
többcélú intézmény önálló szakmai 
egysége  
(5000 gyermek) 

intézményvezető/szakmai egységvezető 
családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások) 
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család  
tanácsadó: gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiai pszichológiai  
tanácsadó, jogász 
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján) 

1 fő 
4 fő 
 
összesen heti 
45 óra 

 
 

 
családgondozó asszisztens 1 fő 

 
Az intézmény dolgozói létszámának bemutatása 

 

Feladat 
megnevezése 

Beosztás Szakképzettség 
Jogszabály által 
előírt létszám 

Tényleges 
létszám 

Létszámkülönbö
zet (+ vagy – 

előjellel) 
Szociális étkezés 
(70 fő) 

szociális 
segítő 

szoc. gondozó 
100 főre vetítve 
1 fő 

1 fő főállású 0 

Házi 
segítségnyújtás 
(27 fő)  

szociális 
gondozó 

szoc. gondozó, 
ápoló 

9 főre vetítve 1 
fő 

3 fő főállású 0 

Családsegítés család-
gondozó 

családgondozó, 
szociális segítő 

5.000 főre 1 fő 
családgondozó, 
30.000 főre 2 fő 
szoc. segítő vagy 
tanácsadó 

2 fő főállású 
családgondozó, 
1 fő főállású 
szociális segítő, 
asszisztens 

+ 0,5 fő szociális 
segítő 

Idősek nappali 
ellátása (20 
férőhely) 

szociális 
gondozó 

ápoló 

1 fő ellátás 
vezető 
30 főre vetítve 1 
fő 

1 fő főállású 
vezető, 
1 fő főállású 
szociális 
gondozó 

0 

Idősek otthona 
(20 férőhely) 

ápolónő 
ápoló 

ápoló, gondozó 
(100 férőhelyre 

5 fő főállású 
ápoló 

0 



 

 

vetítve) 
Gyermekjóléti 
szolgálat 

család-
gondozó 

felsőfokú szoc. 
végzettség 

1 fő szakmai 
egység vezető 
4 fő 
családgondozó 
1 fő 
családgondozó 
asszisztens 

1 fő vezető 
családgondozó, 
4 fő 
családgondozó 
1 fő 
részmunkaidős 
családgondozó 
asszisztens 

0 

 
A fenti táblázatból látható, hogy az intézmény szakmai létszáma a jogszabályi előírások 
szerint, maximálisan teljesítve van. 
 
A kisegítő létszámot tekintve megjegyezni kívánom, hogy a bentlakásos rész vonatkozásában 
rendelkeznek: 
- 1 fő főállású takarítóval,  
- 1 fő főállású konyhalánnyal, takarítóval, 
- 1 fő főállású gondozó, mosó, vasaló, varrónővel. 
 
Javasolom az intézményvezetőnek és fenntartónak átgondolni, hogy kapcsolt munkakör 
létrehozásával, a mosó, vasaló, varrónő munkáját az 1 fő főállású takarító és az 1 fő főállású 
konyhalány, takarító nem tudná-e ellátni az ésszerű munkaerő gazdálkodás érdekében. 
Megjegyezni kívánom továbbá, hogy az intézményben vásárolt étkeztetés történik, így 
kérdéses, hogy miért van szükség főállású konyhalányra, hiszen feladatát a gondozónők is 
elláthatnák. 
 
3. A Szociális Szolgálat további működésének kérdése  
 
Az ellátási kötelezettségének teljesítése az önkormányzat szervezetalakítási szabadsága körébe tartozik, 
mely szerint az teljesíthető:  
� saját intézményben: 

- költségvetési szerv alakításával, működtetésével 
- egyéb működési formában, a közcélú szolgáltatás jellegére tekintettel (társasági formában, vagy 

közalapítványként) 
� társulás formájában 

- más önkormányzattal, kistérséggel együttműködve 
� szerződés alapján 

- más szolgáltatóra bízva (az állami normatíva átadása mellett). 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § 
(1) bekezdése értelmében az önkormányzat az idősek ellátása érdekében köteles biztosítani az 

� étkeztetést, 
� házi segítségnyújtást, 
� idősek nappali ellátását. 

A Szt. 91. §-a meghatározza, hogy az önkormányzat milyen módon biztosíthatja a feladatai körébe 
tartozó szociális ellátást. A helyi önkormányzat így ellátási kötelezettségének szociális szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati 
társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött 
megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. 

Az önkormányzat elsődleges célja a szociális szolgáltatások magas szakmai színvonalú, 
költséghatékony működtetése, melynek megvalósítása érdekében a hatályos jogszabályok 
alapján a jelenlegi működtetési forma megvizsgálása, az ellátórendszer racionalizálása, több 
rászoruló ellátása szükséges. 



 

 

Különös figyelemmel arra, hogy jelen tanulmány elsődleges célja a költséghatékony működés elérése, így 
az alábbi módon megoldási javaslatok állnak rendelkezésre az Önkormányzat számára az intézmény 
további működésére. 

Az első az ún. „kiszerződés” esetén az Ellátási szerződésben pontosan rögzíteni kell az önkormányzat 
és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit. Közbeszerzési pályázati kiírás esetén úgy kell meghatározni a 
pályázat elbírálási szempont rendszerét és súlyarányait, hogy  

� arra a szociális alapellátó intézményt működtető, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező 
pályázhasson,  

� a működtető vállaljon garanciát arra, hogy a fizetőképes igénylők mellett elsősorban az alacsony 
jövedelemmel rendelkező szociálisan rászoruló, illetve a jövedelemmel nem rendelkező személyek 
ellátását biztosítja, továbbá 

� vállaljon garanciát arra, hogy a meglévő ellátások körét nem szűkíti  
� biztosítani kell az Önkormányzat ellenőrzési jogát, a szakmai kontroll lehetőségét. 

Ez a megoldási javaslat idő- és költségigényes, melyet nem javasolok a T. Képviselő-testület részére. 

Másik lehetőség az intézmény további működtetése kistérségi társulás keretében. A kistérségi 
társulásban történő működtetés előnyeit és hátrányait pénzügyi és szakmai megközelítésből az 
alábbiakban mutatom be. 

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HATÁS 

A szociális szolgáltatás kistérségi szinten való ellátásával nyerhető központi többlettámogatás 
az intézményt, ezáltal az önkormányzatot is pozitívan érintené. Az intézmény kétszer annyi 
normatívát tudna lehívni, mint korábban, figyelemmel arra, hogy a kistérségben lévő lakosságszám 
összeadódik, amelyek a feladatmutatók számításának alapját jelentik.  

A 2015. évi költségvetési rendeletben a Szociális Szolgálat normatív támogatása 34.045 eFt., az 
önkormányzati kiegészítő támogatás összege 76.305 eFt., a bevételei 69,2 %-a. 

/Példaként megemlítem Martonvásár Város Önkormányzatát, mely a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás legnagyobb lakosságszámú településének számít [5.616 fő] a 
2015. évi költségvetésében 48.862 eFt. hozzájárulást tervezett a kistérségben működő szociális 
intézménye fenntartásához./ 

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MŰKÖDÉSE 

Az intézmény szakmai működését a fenntartó változása nem érintené. 

Fontos azonban olyan tényezők vizsgálata, melyek hosszú távon veszélyeztethetik az ellátás 
színvonalát, megbízhatóságát. A gyorsan és nem kellő alapossággal kivitelezett változás 
szakmai munkára gyakorolt hatása hosszú távon is visszaüthet, fontos ezért bizonyos 
jelenségek vizsgálata és tudatos kezelése. 

1) Bizonytalanság 

Vezetéselméleti vizsgálatok tanulságai szerint a teljesítmény egyik kulcstényezője, hogy a beosztott ne 
érezze magát kihasználva. A kényszernek megélt döntésekbe való letargikus beletörődés előbb-utóbb 
motiválatlansághoz vezet, amely hosszú távon a szakmai színvonal rovására megy függetlenül attól, 
hogy a dolgozónak van-e lehetősége a munkahely-váltásra. A szívből jövő szakmai elhivatottság is 
korlátolt mértékben, illetve ideig tudja ellensúlyozni az apátia teljesítménycsökkentő hatását.  

Fentiek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a dolgozókat az esetleges kistérségbe adás kapcsán 
részletesen tájékoztassák, megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül. Biztosítva őket, hogy 
munkájukra a továbbiakban is szükség van, csupán a fenntartó személyében történik változás. 

2) Szervezeti felépítésből adódó koordinációs problémák 



 

 

Véleményem szerint az intézmény vezetője a továbbiakban, mint tagintézmény, illetve telephely vezető 
látná el a feladatát, attól függően, hogy milyen megállapodást sikerülne eszközölni a társulási tanáccsal. 

3) Tisztázatlan jogi kérdések 

Nagyon fontos a teljes szabályozottság megteremtése, munkamegosztási megállapodás megkötése, 
pontosan megjelölve abban a feladat- hatás és felelősségi szabályokat.  

A VÁLTOZÁS HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATRA 

Az önkormányzatot a változás nem csak pénzügyi oldalról érintené. Fontos szempont számára, hogy az 
új helyzetben is el tudja-e látni törvényileg előírt kötelezettségeit, az általa kívánt színvonalon. A 
minőségromlás, az esetlegesen felmerülő hiányosságok kapcsán a lakossági panaszok ugyanis a Hivatal 
ügyintézőihez érkeznének, akik megpróbálják ezt a kistérség felé továbbítani. Fontos kérdés még, hogy 
milyen hatással van a szociális ágazatban való önkormányzati tervezésre az új működési forma? 
Lehetővé teszi-e a kitűzött stratégiai célok megvalósítását? Milyen mértékű lenne az intézménnyel való 
kapcsolattartás? 

Feladatellátás 

Az átalakulás elsősorban az intézmény-felügyelet, finanszírozás és dolgozói juttatások 
kérdéskörét érintené, nem járna szakmai átszervezéssel és reformokkal, ezért nem jelentene 
változást a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nézve. A szociális szolgáltatások 
változatlan formában és színvonalon állnának a lakosság rendelkezésére. 

Az önkormányzat és az intézmény az esetleges átszervezést megelőző években nagy energiákat 
fektettek abba, hogy az intézmény a megfelelő szakmai színvonalon, tervezetten, a törvényi 
előírásoknak megfelelően lássa el feladatát. Ezen munka eredményeit veszélyeztetik a szakmai 
működésnél felsorolt problémák. Mivel az önkormányzat már nem tudna közvetlen kontrollt 
gyakorolni az intézményben zajló folyamatok felett, a kistérséggel való kommunikáció 
hatásfokától függ, milyen mértékben érvényesülnek az önkormányzati észrevételek, javaslatok 
az intézmény irányításában. 

Koncepcionális tervezés 

A szociális szférában az elmúlt évek változásai, az általánosan érzékelhető bizonytalanság alapján szinte 
lehetetlen hosszú távra tervezni. E területen a gazdasági folyamatok erősen éreztetik hatásukat, és a 
politikai élet is nagyban befolyásolja a jövő irányvonalait (pl. megszorító intézkedések várható 
mértékét). 

A külső körülmények és az átszervezés egyaránt csökkentik az önkormányzat számára a 
koncepcióalkotás lehetőségét, fejlesztési irányok kijelölését a szociális szférában. Ebben a helyzetben az 
önkormányzat feladata a visszajelzésre és ellenőrzésre korlátozódik. Egyfelől fontos, hogy reális 
helyzetképet tükrözzön a település szociális helyzetéről a kistérség felé, illetve felhívja a figyelmet azon 
lehetséges és szükséges beavatkozási pontokra, melyek szükségessé válnak a jövőbe mutató tendenciák 
alapján. Másrészt fontos továbbra is figyelemmel kísérnie a feladatellátás mértékét és színvonalát, és az 
ezzel kapcsolatos meglátásokat továbbítani a kistérség felé, mivel az intézmény alapvetően továbbra is a 
településen élőket látja el. 

A koncepcionális tervezésben tehát hangsúlyosabbá válik a helyzetelemzés és a prognózis, illetve az 
alapelvek, értékek és átfogó stratégiai célok megfogalmazása. A javasolt fejlesztési irányok kapcsán 
döntő jelentőségű a kistérséggel való kapcsolat: a célok akkor tudnak megvalósulni, ha a sikerül őket 
megfelelően kommunikálni, kellő mértékben felhívni a figyelmet rájuk. 

Kapcsolat az intézménnyel 

Álláspontom szerint a Polgármesteri Hivatal kapcsolata az intézménnyel változatlan maradhatna, 
személyes megítélésem alapján a Hivatal munkatársai a továbbiakban is készségesen állnának az 
intézmény dolgozóinak rendelkezésére adott kérdésed, kérések kapcsán. 



 

 

Bizonyos értelemben a szociális ellátás az egyik leghálátlanabb feladat az önkormányzat számára, hiszen 
politikai szempontból nehezen mutathatók fel látványos eredmények. Az intézmény helyi dolgozói 
számára fontos lenne, hogy az önkormányzat odafigyelése, értékelése, megértése továbbra is 
megmaradjon, hiszen kölcsönösen a településért és a lakosságért dolgoznak.  

SWOT-ANALÍZIS 

Az intézményfelügyelet áthelyezésének előnyei és hátrányai az egyes érintettek nézőpontjából a 
következőképpen foglalható össze: 

Érintettek Előnyök Hátrányok 
Lakosság, 
ellátottak • változatlan mértékű és színvonalú 

ellátás 
• nincs (nem érkezett negatív visszajelzés) 

Intézmény • központi többlettámogatás • nem megfelelő szervezeti struktúra, 
koordinációs problémák 

• szabályozatlanság 

• tisztázatlan jogi kérdések 
Intézmény 
dolgozói 

 • kiszolgáltatottság, juttatások elvonása 

• bizonytalanság a jövőbeli terveket illetően 

• elszemélytelenedett rendszer 
PH • a szociális intézmény kevesebb 

anyagi ráfordítást igényel 

• feladat-ellátás „kiszervezése” 

• a feladatellátás jelenleg változatlan 
mértékű és színvonalú 

• kisebb rálátás az intézmény működésére 

• koncepcionális tervezés nehézsége 
(kistérségnek való „kiszolgáltatottság”) 

• kommunikációs nehézsége a kistérséggel 

Kistérség • nagymértékű központi anyagi 
támogatás 

• összetett és komplex feladat 
felvállalásának, az új rendszer 
kialakításának nehézségei 

Lakosság, 
ellátottak, 
intézmény, 
önkormányza
t 

• a központi többlettámogatást az 
intézmény fejlesztésére fordítani  

• szakmai tapasztalatok megosztása 

• szakmai színvonal romlása a 
szervezetlenség, a dolgozók 
motiválatlansága következtében 

Állam • a jól működő kistérségi intézmények 
fenntartása kevesebbe kerül, mint 
külön az egyes településeké 
(feladatok összevonása révén) 

• nem jönnek létre a helyi peremfeltételek, 
melyek közt az intézmények kistérségi 
szintre szervezése előnyt jelent > 
többletkiadás 

 

 

 

 

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

Bevezetés 
 



 

 

A kulturális élet a településpolitika fontos területe, mint közérzetformáló erő nagyban 
hozzájárulhat a település arculatának pozitív változásához, idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán a nemzeti identitás fenntartása a helyi, hagyományos 
kultúrák ápolásán, a nemzeti kultúra mind szélesebb körű megismerésén, megőrzésén keresztül 
valósulhat meg. 
 
A kulturális törvény az önkormányzatok kötelező feladataként nevesíti a könyvtári feladatok ellátását és 
a közművelődési tevékenység támogatását. Ez utóbbi az iskolarendszeren kívüli tanuláson túl magába 
foglalja a hagyományőrzést, a szabadidő kulturális célú eltöltését és a közösségi tevékenység különböző 
formáit. Az önkormányzatoknak a feladat ellátásának tekintetében a helyi szokásoktól, a település 
nagyságától függően településtípusonként eltérőek az adottságai és az anyagi lehetőségei. 
 

1. A közművelődési feladat ellátásának szervezeti keretei, az intézmény története 
 
„A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással épült. A pezsgő civil kulturális élet igénye hívta 
életre az intézményt, ahol 400 főt befogadó színházterem, kisterem (kiállító) és több kisebb helység 
fogadja a környék és a település lakóit. 
 
Az intézmény életében a rendszerváltás után komoly átalakulás ment végbe. Egyrészt új 
intézményekkel, tevékenységi körrel bővült, hiszen a könyvtár mellett az Eötvös József Emlékház és az 
Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely fenntartási feladatait is ellátja. Másrészt a település kulturális igényének 
kielégítése mellett szervezője lett több rendezvényeknek. 
 
A Művelődési Ház és a hozzá tartozó intézmények folyamatos korszerűsítésen mennek keresztül. 
Ehhez nagyban hozzájárulnak a pályázatok útján elnyert összegek A Művelődési Ház teljes 
infrastruktúrájának felújítása mellett komplett színházi előadásokra alkalmas színpad, korszerű hang-, 
fény- és számítástechnikai eszközök, kialakítására alkalmas technikák állnak rendelkezésre. A 
Művelődési Házat a folyamatos szolgáltatások miatt - informatikai szolgáltatások, terembérlet, 
eszközkölcsönzés, könyvtár - napi 100-150 fő keresi fel. Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 
149, klubok szakkörök résztvevőinek száma 500 fő. 
 
Az évi rendezvényeket éves szinten 5000-6000 fő látogatja. 2013-ban felújításon ment át az intézmény 
pályázati és Önkormányzati támogatásból, akadály mentesítve lett az épület, nyílászárókat cseréltek és 
klímát szereltek be. 
A Művelődési Ház rendezvényeinek és tanfolyamainak érdeklődői a helyi lakosságon túl a környező 
települések lakói is.”23 
 
A települési önkormányzatoknak a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, a kulturális törvény előírása és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 
rendeletben kell meghatározniuk, hogy a törvényben felsorolt feladatokból mit, milyen konkrét 
formában, módon és mértékben látnak el. 
 

Kult. tv. 76. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. 
(2) Ennek formái különösen: 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

                                                 
23 http://www.ercsimuvhaz.hu/tortenet.html 



 

 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, 
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény 
közművelődési tevékenységének támogatása. 

 
Ercsi Város Önkormányzat rendelkezett – 45/2004. (XII.3.) sz., többször módosított - közművelődési 
rendelettel, mely 2008. március 1. napjától hatályos.   
 
A rendelet értelmében a közművelődési feladatokat, mint ellátási kötelezettséget az Önkormányzat az 
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár (Ercsi, Szent István u. 12.) fenntartásával és 
működtetésével teljesíti. A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat közművelődési 
feladatainak konkrét meghatározását, melyben kitérnek az Eötvös József Emlékház, illetve az Ercsi 
Helytörténeti Kiállítóhely feladataira is. 
 
A rendeletben meghatározták a célokat, a kiemelt feladatokat, amelyek megfeleltek a kulturális törvény 
76. § (2) bekezdésében foglaltaknak. 
A rendeletben rögzítették a feladat ellátásában részt vevő intézmény(ek) finanszírozásának forrásait. 
A helyszíni megbeszélés idején is megállapítást nyert, hogy a közművelődési feladatokat valóban a 
közművelődési rendeletben megnevezett intézmények látják el. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2011-2016 időszakra vonatkozó 
közművelődési koncepcióját.   
A koncepció tartalmazott helyzetelemzést, swot analízist, a koncepció célját, a tervezett feladatokat, az 
intézmények, a polgármesteri hivatal közművelődési tevékenységét stb. 
 
2. A könyvtári, közművelődési feladatok ellátása 
 
2.1. A feladatellátás irányítása, fenntartói irányítás 
 
A könyvtári feladatok ellátásának, a közművelődés támogatásának kötelezettjei a helyi önkormányzatok. 
Fenntartói-, irányítói jogkörükben ellátandó feladataikat a tövény 68. §-a rögzíti. Eszerint 
meghatározzák, hogy milyen feladatokat vállalnak, kiadják az intézmények alapító okiratát, jóváhagyják 
alapdokumentumaikat, biztosítják a feladatellátás szervezeti, személyi, tárgyi feltételeit. 
A kulturális törvény 68. § e)-g) pontjai szerint a könyvtárat fenntartó önkormányzatok feladata továbbá, 
hogy szakértők közreműködésével értékeljék a könyvtár szakmai tevékenységét, biztosítsák a könyvtár 
szakmai önállóságát, ellássák a fenntartással, irányítással kapcsolatos, más jogszabályokban 
meghatározott feladatokat. 
 
A feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, azok egy részét azonban a testület 
átruházhatja bizottságaira vagy a polgármesterre.  
 
Ercsiben működik kulturális-, közművelődési feladatokkal foglalkozó bizottság, a Humán Biztosság, 
melyet a közművelődési rendelet is tartalmaz. 
Az intézményvezető tájékoztatása alapján a bizottság havonta ülésezik - az intézmény munkáját 
alapvetően támogatják. 
 



 

 

A Polgármesteri hivatalban a közművelődési döntések szakmai előkészítésére, végrehajtására külön 
köztisztviselőt nem foglalkoztatnak, a feladattal az igazgatási iroda, továbbá a jegyző foglalkozik, akik 
ellátják a köznevelési, sport feladatok irányítását is, illetve valamennyi, az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézményre kiterjedő intézmény-felügyeleti tevékenységet is. 
 
Az intézmény a szakmai feladatok ellátására vonatkozó szakmai beszámolót minden évben 
készített, azt a Képviselő-testület határozattal elfogadta. Az éves munkaterv azért is nagyon 
fontos, mert a fenntartó számára egyfajta tájékoztató is a várható munkákról, a folyamatok 
szervezéséről és alakulásáról, a felmerülő problémákról, a várható eredményekről. 
 
2.2. A könyvtári és közművelődési feladatellátás feltételei 
 
2.2.1. A feladatellátás pénzügyi feltételei 
 
A könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának a forrásai egyrészt megjelennek az önkormányzat 
költségvetésében központi állami hozzájárulásként és átvett pénzeszközként, amelyet az intézmény – 
illetve a feladat – finanszírozása keretében fordít az ellátásra, másrészt megjelennek közvetlenül a 
közművelődési, könyvtári intézmény saját bevételei között. 
 
Az intézménynél saját bevételt jelent: 

- önkormányzati támogatás, 
- kölcsönzési díjak, 
- szórakoztató rendezvény jegybevétele, 
- terembérleti díj, 
- pályázati támogatás, 
- szponzori támogatás, 
- egyéb értékesítés stb. 

 
Jelentős a könyvtári rész vonatkozásában a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatása, melyre folyamatosan pályáznak. 
 
Három uniós pályázatuk volt, egy KDOP, valamint egy TÁMOP, egy KEOP pályázat volt 
tavaly nyáron, a napelemekre. 
 
2.2.2. A feladatellátás létesítményi, tárgyi, személyi feltételei 
 
Az önkormányzatok által felvállalt feladatok körét, azok ellátását alapvetően meghatározzák a 
rendelkezésre álló feltételek. 
A nyilvános könyvtár működtetésének alapkövetelménye a kulturális törvény 54. § (1) bekezdése szerint 
többek között, hogy könyvtári szakembert alkalmaz, rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások 
céljára alkalmas helyiséggel. 
 
A közművelődési feladatellátással kapcsolatosan a kulturális törvény 78. § (5) bekezdés c) pontja úgy 
fogalmaz, hogy az önkormányzat biztosítja a feladat ellátáshoz, a közösségi színtér, illetve 
közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, 
szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 
 
Az önkormányzatok – a szakmai munkakörben foglalkoztatottakra előírt képesítési feltételek 
kivételével – saját maguk, alapvetően pénzügyi pozícióik függvényében dönthetik el, hogy 
intézményeik, illetve a színterek számára milyen működési feltételeket biztosítanak.  
 
2.2.2.1. A létesítményi, tárgyi feltételek 
 



 

 

A szakmai munka ellátásának létesítményi feltételei Ercsi Város Önkormányzat intézményei 
esetében meglehetősen jók, korszerű. Felújított létesítményekben fogadják a kultúrára vágyó 
helyi lakosokat, és a környező településről érkezőket. 
 
A kötelező feladatellátás keretében működtetett nyilvános könyvtár, közművelődési intézmények, 
közösségi színterek létesítményei önkormányzati tulajdonban vannak. 
 
2.2.2.2. Az intézmény működésének személyi feltételei 
 
Az intézményben 2014. évben az engedélyezett álláshelyek száma 6,5 fő a költségvetési rendelet alapján. 
 
Az intézményben a szakmai feladatellátás biztosított. Szakmai, tehát könyvtári és közművelődési 
munkában 4 fő vesz részt az alábbiak szerint: 

1 fő intézményvezető - 8 óra  
1 fő kulturális szervező - 8 óra  
1 fő könyvtáros - 8 óra  
1 fő könyvtáros asszisztens – 8 óra 

 
Az intézmény rendelkezik továbbá: 
 1 fő recepcióssal 
 1 fő takarítóval 
 1 fő karbantartóval. 
 
Hozzáhasonlítva Piliscsaba Város Önkormányzat egyesített közművelődési intézményéhez 
(Közművelődési, Információs Központ és Könyvtár) Ercsi Város egyesített közművelődési 
intézményéhez, az alábbi eltérések állapíthatóak meg. 
 

Szempontok Ercsi Piliscsaba 
Lakosságszám  
2014. január 1. -jén 

8.078 8.381 

Település távolsága 
Budapesttől 

≈ 45 ≈ 35 

Engedélyezett 
álláshelyek száma 
2014. évben 

6,5 
/6 teljes állás, 1 
részmunkaidős/ 

2,75 
/4 részmunkaidős, 1 fő / 

Kiadási főösszeg 
2014. évben 

53.203 eFt. 13.327 eFt. 

Személyi juttatások 
összege 2014. évben 

18.541 eFt. 8.155 eFt. 

 
Javasolt átgondolni a munkavállalók munkarendjét, és ehhez kapcsolódóan a munkakörök 
felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a személyi juttatások előirányzatát nagyban csökkentené 
egy humánerőforrás átszervezés, főként a főállású munkavállalók munkaidő megtakarításának 
hasznosítása. 
 
Fontos figyelembe venni, hogy egyesített közművelődési intézmény vezetőjének a hatályos jogszabályok 
értelmében [150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet] rendelkeznie kell mindkét területre vonatkozóan 
megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal, ami alól felmentés nem adható.  
 

„6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető 
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 



 

 

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, 
b) 
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 

megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, 
és 

d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. 
(2) Közművelődési intézményben egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan 

közalkalmazott bízható meg, aki 
a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy 
ac) főiskolai közművelődési képzettséggel, 
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és 

egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai tevékenységet végez. 
(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható 

meg, aki 
a) rendelkezik 
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és 
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és 

egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai 
gyakorlatot szerzett. 

6/B. § (1) Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható 
meg, aki 

a) rendelkezik 
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag 

elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat 
külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 

d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
(2) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 
a) rendelkezik 
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, és 
b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 

megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője 
esetén nem kötelező alkalmazni. 

(4) Könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlat, vezető 
beosztáshoz a (2) bekezdés b) pontjától eltérően legalább öt éves szakmai gyakorlat szükséges.” 

 



 

 

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról az 1/2000. (I. 14.) NKÖM számú rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a kulturális 
törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény vezetője az 1. §-ban megjelölt kulturális szakemberek 
szervezett képzésére: 
a) hétéves továbbképzési időszakonként továbbképzési tervet, 
b) minden adott naptári évre beiskolázási tervet készít. 
 
A helyszíni megbeszélés alkalmával megállapítást nyert, hogy az intézmény hétéves 
továbbképzési tervvel és éves beiskolázási tervvel rendelkezik, az intézmény alkalmazottai 
részt vesznek időközönként szakmai továbbképzésekben. 
 
2.3. A feladat ellátása 
 
Ercsi Város Önkormányzat közművelődési feladatait az egyesített Eötvös József Művelődés Ház és 
Könyvtárral, továbbá a Helytörténeti Kiállítóhellyel és az Eötvös József Emlékházzal látja el. 
 
2.3.1. Nyilvános könyvtári feladat ellátása 
 
A Kult. tv. 64. § (1) bekezdése értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési 
önkormányzatok kötelező feladata. 
Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat 
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy 
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 
 
A Kult. tv. 65. § (1) bekezdése értelmében a települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár. 
A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
 
A Kult. tv. 67. §-a szerint – mely 2013. január 1. napjától hatályos - a tizenötezer fő feletti 
lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást 
biztosítani. Figyelemmel arra, hogy Ercsi Város állandó lakosainak száma tizenötezer fő alatt van, így a 
jelenlegi egyesített intézményben való feladatellátás megfelelő. 
 
2.3.2. Nyitva tartás és beiratkozás 
A Könyvtár heti öt napot, 40 órát tart nyitva, hétfőtől péntekig, naponta 10.00 órától 18.00 óráig. 
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a 2015. évi Kvtv. kiegészítő szabályai alapján a települési 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás jogszerű 
felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa 

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér 
nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, 

- a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, 
- a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 

 
Javasolom, hogy az intézmény munkavállalóinak átszervezését a könyvtári nyitva tartási idő 
módosítására figyelemmel tegyék meg. 
 
A könyvtár biztosítja a lakosság részére a kulturális törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
ingyenes alapszolgáltatásokat, a könyvtárlátogatást, a kijelölt gyűjteményrészek helyben használatát, az 



 

 

állományfeltáró eszközök (katalógus) használatát, a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira 
vonatkozó információnyújtást. 
Az ingyenes alapszolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatások – így például a könyvtári dokumentumok 
kölcsönzése is – a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. 
 
A beiratkozott helyi lakosság arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Év 
Heti nyitva tartási 

idő (óra/hét) 

Beiratkozott 
lakosság 
aránya 

% 

Összes beiratkozott 
létszámon 

belül a 14 éven 
aluliak aránya % 

2013. év 40 óra 11,84 % 18,82 % 
 
A táblázat kizárólag a beiratkozott kölcsönzők arányát mutatja. Figyelemmel arra, hogy Ercsiben 
általános iskola is működik, továbbá Ercsi közvetlen környezetében több nagyváros található, melyek 
jelentős könyvtári állománnyal rendelkeznek, így ezen intézmények „elszívják” a könyvtárhasználók egy 
jelentős részét.  
2.3.3. Kölcsönzések, könyvtári dokumentumok állománya 
 
A kölcsönzött dokumentumok száma 2013. évben 9.877 volt. 
 
A könyvállomány forgási sebessége (kölcsönzött dokumentumok száma/könyvtári dokumentumok 
száma) 0,42 mely átlagosnak tekinthető városokban. Kevesebb dokumentumot kölcsönöznek, mint pl. 
helyben használnak, amelyet ha az előbbi viszonyszámhoz adunk, kedvezőbb képet kapunk.  
A kölcsönzők igényeit a könyvtár oly módon is próbálja kielégíteni, hogy a kurrens könyvekre, 
kiadványokra, előzetes igénybejelentést vesznek fel.  
A könyvtárban az elmúlt években előtérbe került a modern technika lehetőségeinek alkalmazása, a 
digitális dokumentumok, a számítástechnikai eszközök, az Internet használata. 
A jobb könyvellátás, a szolgáltatások színvonalasabb ellátása érdekében a könyvtár alapfeladatai 
körében folyamatosan fejleszti, gondozza gyűjteményét. A könyv és egyéb dokumentumok 
áremelkedése mellett a könyvtár saját állománya a vizsgált időszakban emelkedett.  
Ercsi idegen nyelvű, nemzetiségi könyvállománnyal nem rendelkezik.  
A vakok, gyengénlátók könyvtári ellátását segítő eszközök beszerzése, hangoskönyvek tárolása nem 
történik.  
A könyveket az intézmény maga szerzik be. A nagyobb volumenben történő központosított 
beszerzésből adódó előnyök kihasználására részt vesz könyvtárellátó rendszer működtetésében, illetve 
szolgáltatásainak igénybevételében.  
A könyvkölcsönzéssel egyidejűleg egyre növekvő tendenciát mutat a modern ismerethordozók, a 
számítógép, Internet használattal kapcsolatos szolgáltatások iránti igény. 
Az ingyenes alapszolgáltatásokon (gyűjteményrészek helyben használata, állományfeltáró eszközök 
igénybevétele, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól történő információ-szolgáltatás) kívül a könyvtár a 
könyvtárba történő beiratkozást – mely a dokumentum-kölcsönzés feltétele – beiratkozási díj 
megfizetéséhez köt. A fizetendő térítési díjakról a fenntartó rendeletben döntött. 
 
2.3.2. A közművelődési feladatok ellátása 
 
A kulturális törvény a települési önkormányzatok kötelező feladatává teszi a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását. Az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósíthatósága érdekében közösségi 
színteret vagy közművelődési intézményt biztosítanak, tartanak fenn. A közművelődési intézmény, 
színtér városokban a kultúrát, az igényes szórakoztatást kínáló létesítményeknek csak egyik 
formája, ezen kívül a közigazgatási egységben jelen vannak a speciális (réteg, korosztály) igényeket 



 

 

szolgáló szakintézmények is. Az önkormányzatnak, intézményeinek ennek figyelembevételével kell 
feladataikat tervezni, ellátni. 
 
A közművelődési tevékenység formáit – mintegy választékát – a kulturális törvény 76. § (2) bekezdése 
rögzíti. Az önkormányzatok e kereteken belül a kulturálódási lehetőségek, a közművelődési feladatok 
széles skáláját vállalják fel és különféle szolgáltatások keretében biztosítják azt a lakosság részére, illetve 
támogatják ezirányú kezdeményezéseiket.  
 
Ercsi Város Önkormányzat közművelődési feladatait az egyesített Eötvös József Művelődés Ház és 
Könyvtárral, továbbá a Helytörténeti Kiállítóhellyel és az Eötvös József Emlékházzal látja el. 
 
Programok, rendezvények az intézményben 
Az intézmény 2013. évi programjait a látogatottsági adatokkal a jelentés 1. számú mellékletei 
tartalmazzák.  
A kimutatásból látható, hogy az intézményben folyamatosan tartanak civil szervezetek rendezvényeket, 
gyűléseket. 
 
Javasolom a Művelődési Ház programjainak bővítését (pl. nyelvi tanfolyamok, kiállítások, 
történelmi rendezvények, közhasznú kulturális szolgáltatások), melyhez ötletet az intézmény 
vezetése a Budapest agglomerációjában lévő települések (pl. Budakeszi, Szentendre) 
programjaiból is meríthet. 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
 
A Kft. tényleges működését csupán 2015. januárjában kezdte meg, így jelen átvilágítás 
annyiban érinti, hogy a megbízott célszerűségi javaslatokat fogalmaz meg a működéssel, 
szabályozási rendszer kialakításával kapcsolatban. 
 
1. Az Önkormányzat közfeladat- ellátásának szabályszerűsége 

 
1.1. A közfeladat meghatározása, a feladat-ellátásának választott módja  
 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátására hozta létre a társaságot.  
 
Az Mötv. 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti. 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 
fogadja el. Figyelemmel arra, hogy a gazdasági program elkészítése jelen tanulmány idején folyamatban 
van, így javasolom, hogy a Kft. vezetésével folytassanak konzultációt, és adott esetben a program 
tartalmazza a társaság működésével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket. 
 
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó 
feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. 
 
Az Önkormányzat a településüzemeltetési tevékenységet, mint közszolgáltatások ellátásának módját és 
mértékét a 2015. február 11. napján, határozott időre, 2020. január 31. napjáig a társasággal kötött 
„közszolgáltatási szerződésben” határozta meg.  
 



 

 

A közszolgáltatási szerződésben meghatározták többek között az közterületek fenntartási feladatainak, 
hó eltakarítási, síkosság- mentesítési, városgazdálkodási, városüzemeltetési, az intézmények, egyéb 
önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási munkáinak, feladatainak megszervezése, 
ellátása. Az Önkormányzat a társaság által ellátott feladatok közötti keresztfinanszírozás 
szabályairól nem rendelkezett, elkülönített nyilvántartás vezetését nem írta elő. Az 
Önkormányzat a társaság közfeladat-ellátásával kapcsolatban nem fogalmazott meg annak mérésére, 
értékelésére alkalmas kritériumrendszert, mutatószámokat.  
A szerződésben a felek részletesen rendelkeztek a szerződés rendes illetve rendkívüli felmondásáról.  
 
Az Önkormányzat és a társaság között létrejött használati megállapodásban rögzítették a Kft. 
részére átadott tárgyi eszközök használatára vonatkozó szabályokat azzal, hogy mindennemű 
hasznosítása tilos.  
 
Az önkormányzati vagyon megőrzése, védelme érdekében a társaság kezelésébe adott vagyon 
leltározásának szabályait a jelen tanulmány készítésének idején felülvizsgálat alatt álló leltározási 
szabályzatok keretében rögzítik.  
 
 
1.2. Az Önkormányzat tulajdonosi irányításának megítélése, a közfeladat ellátásának felügyelete 
 
Az Önkormányzat az Alapító Okiratban meghatározta a tulajdonosi joggyakorlás szabályait. A Kft. 
feletti tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolta.  
Az Önkormányzat a Ptk. 3:26. § (1) bekezdés előírásának megfelelően gondoskodott az FB 
létrehozásáról, a Taktv. 4. § (2) bekezdésének megfelelően a társasági törzstőke összegéhez igazodva 
három főben határozta meg az FB létszámát. Az Alapító Okirat rendelkezett az ügyvezető, az FB tagok, 
a könyvvizsgáló kijelölésének szabályairól és a Kft. gazdálkodása során elért eredmény felhasználásáról. 
  
A Képviselő-testület a Kft. ügyvezetőjének és az FB tagjainak megválasztásáról, valamint a 
könyvvizsgáló megbízásáról az Alapító Okirat előírásainak megfelelően határozatokban döntött.  
 
Ercsi Város Önkormányzata, mint alapító és egyszemélyes tulajdonos az Alapító Okiratban az 
alapító kizárólagos hatásköreit igen, az évenkénti értékelésre és döntés meghozatalára 
vonatkozó feladatokat, továbbá a rendkívüli alapítói döntés szükségességének eseteit nem 
határozta meg. Javasolom, hogy az alapító okirat módosításakor a fentieket határozzák meg. 
 
A társaság szervezeti felépítését, feladat- és hatásköri rendszerét jelen tanulmány készítésének 
idején még nem határozta meg belső szabályzat, SzMSz., melynek elkészítésére, tartalmára 
vonatkozó iránymutatást a helyszíni megbeszélés idején adtam.  
 
Az Önkormányzat a vagyongazdálkodási rendeletben rögzítette a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának módját, a Szervezeti és Működési Szabályzatában a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának, átruházásának rendjét azonban nem szabályozta. Javasolom előbbiek SzMSz.-
ben történő rögzítését. 
 
A társaság és a Polgármesteri Hivatal szervezeteinek a közfeladat-ellátására és a tulajdonosi 
joggyakorlásra vonatkozó operatív feladatait külön dokumentum nem határozta meg. Javasolom a 
Polgármesteri Hivatal SzMSz.-ében, vagy a gazdasági szervezet ügyrendjében rögzíteni az 
együttműködés főbb szempontjait, a kötelező adatszolgáltatás körét, azok határidőit. 
 
A rendelkezésére bocsátott alapító okiratban nem rögzítették, hogy az ügyvezetőnek milyen 
rendszerességgel kell beszámolnia a tulajdonosi képviselőnek, milyen időközönként kell 
tájékoztatást adni a pénzügyi, gazdasági helyzetéről az Alapító Tulajdonosi Testületnek.  
 



 

 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület határozatban, vagy a SzMSz., adott esetben a 
vagyonrendelet részeként rendelkezzen a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társasága esetében az egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs 
beszámolórendszer kialakításáról. Ebben határozzák meg az üzleti terv kötelező elemeit, a 
tervezés folyamatában a tervezési dokumentumok benyújtási időpontját. Az éves beszámoló 
tartalmát határozzák meg, mely tartalmazza az üzleti jelentést és a könyvvizsgálati jelentést, 
valamint az FB írásbeli jelentését is. 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más 
jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon 
belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. 
 
A fentebb megjelölt szabályzat megalkotására a megbízott iránymutatást adott, továbbá minta- 
szabályzat rendelkezésre bocsátásával segítette a társaság ügyvezetését.   
 
A törvény 2012. július 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető 
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az 
önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében 
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, 
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve 
a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 
da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 

másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, 
valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók 
esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 
gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő 
gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó 
értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), 
tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött 
szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok 
változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő 



 

 

szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 

 
Figyelemmel arra, hogy a társaság saját honlappal nem rendelkezik, így a közzétételi 
kötelezettséget az Önkormányzat honlapján kell teljesíteni. Vizsgálva az Önkormányzat 
honlapját (www.ercsi.hu) megállapítást nyert, hogy a kötelező közzétételi kötelezettségét a 
társaság nem teljesítette a vizsgált időszakban, így javasolom annak mielőbbi pótlását. 
 
Utolsó sorban itt kívánom felhívni a figyelmet arra, hogy a társaság a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, annak 6. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján, így javasolom a Kbt. egybeszámítási szabályainak, valamint a 9. § (1) 
bekezdés k) pontjának fokozott szem előtt tartását. 
 
1.3. A társaság szabályozottsága 
 
A kötelezően készítendő szabályzatok a fentiekben rögzítetteken kívül az alábbiak: 
 
A Számviteli törvény 14. § (4) bekezdése alapján a számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - 
többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel 
meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, 
jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben 
biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 
alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 
 
(5) A számviteli politika keretében el kell készíteni: 
a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; 
b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; 
c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; 
d) a pénzkezelési szabályzatot. 
 
(8) A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve 
bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, 
felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a 
készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró 
állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés 
gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a 
pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. 
... 
(11) Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés 
szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles 
elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a 
számviteli politikán keresztülvezetni. 
(12) A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy 
felelős. 
 
161. § (1) A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak 
figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés az e 
törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. 
(2) A számlarend a következőket tartalmazza: 
a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 
b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla 
értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más 
számlákkal való kapcsolatát, 



 

 

c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 
d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 
(3) Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő 
között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell. 
(4) A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés 
helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 
(5) Az újonnan alakuló - e törvény hatálya alá tartozó és kettős könyvvitelt vezető - gazdálkodó köteles 
számlarendjét a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, az egyszeres könyvvitelről a kettős 
könyvvitelre áttérő gazdálkodó az áttérés időpontjáig elkészíteni. E törvény változása esetén a 
számlarend szükséges módosítását a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell 
elvégezni. 
 
A Számv. tv. fentebb idézett rendelkezései alapján a készítendő számviteli szabályzatokban az általános 
szabályokon kívül különösen az alábbiakat rögzítsék. A pénzkezelési szabályzatban a házipénztáron 
kívüli készpénzkezelés rendjét, a pénzkezelők, pénzbeszedőkre (figyelemmel arra, hogy 
magánszemélyek részére teljesített szolgáltatásokat a magánszemélyek a társaság 
képviselőjének adják át kp. számla ellenében) vonatkozó szabályokat, vagyis, hogy ki és 
milyen jogcímen jogosult pénzt beszedni, mivel kell bizonylatolnia, milyen időközönként kell 
elszámolnia. Ne feledkezzenek meg továbbá a felelősségvállalói nyilatkozatok kitöltéséről sem 
(pénztáros, pénztárellenőr, pénzbeszedők). 
 
A számlarendben a főkönyvi számlák konkrét alábontását is rögzítsék, adott esetben 
könyvelőprogramból kinyomtatott számlatükröt mellékeljenek. Figyelemmel arra, hogy a társaság 
nem egyetlen kötelező önkormányzati feladatot, hanem többet lát el, így az Önkormányzattól 
nem egyetlen feladatra kapja a működési támogatást, hanem értelemszerűen többre, így 2015. 
évben a főkönyvi számlát szükséges alábontani oly módon, hogy látható legyen az egyes 
feladatokra kapott bevétel és az abból költségekre fordított pénzeszközök nagysága. A 
bevételeknél a főkönyvi számlák alábontásával, a ráfordításoknál a költséghelyek, 
költségviselők gyűjtésével biztosították az üzletágankénti eredmény kimutatását. Ügyeljenek 
továbbá arra, hogy amennyiben a társaság nonprofit jelleggel végzi a főtevékenységet, és/vagy 
azon kívül egyéb tevékenységét, úgy különítsék el a könyvelésüket alap- és vállalkozási 
tevékenység szerint. 
Itt kívánom megjegyezni továbbá, hogy a Kft.-nek a használatba, vagyonkezelésébe vett 
vagyontárgyakat a nullás számlaosztályban kell nyilvántartania a Számv. tv. 160. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  
 
A Kft. a Számv. tv. 14. § (5)-(6) bekezdése alapján - önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat 
készítésére jelenleg nem kötelezett, mivel egyszerűsített éves beszámolót fog készíteni, javasolom 
azonban, hogy az egyes feladatok ellátásával kapcsolatosan elő - és utókalkulációt készítsenek, melyek 
elkészítésére, azok tartalmára vonatkozó szabályokat a Megbízott a helyszíni megbeszélés alkalmával a 
Kft. vezetőségének részletesen ismertette.  
 
A társasági adó törvény24 kimondja, hogy az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő 
gazdasági társaság – kivéve azt, amelyikben az állam rendelkezik többségi befolyással – köteles a 
bevallás benyújtásáig transzferár-nyilvántartását elkészíteni. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat 
az államtól elkülönülő jogi személy, a fenti, közbeékelt félmondat alapján az önkormányzati 
tulajdonú cégek nem mentesülnek a dokumentációs kötelezettség alól. 

                                                 
24 A Tao. tv. 18. § (5) bekezdése értelmében az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, 
egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit 
gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a 
bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a 
szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket 
és körülményeket. 



 

 

 
Fenti hivatkozásból kiolvasható, hogy kisvállalkozások nem kötelesek transzferár – 
nyilvántartási kötelezettséget készíteni. A kisvállalkozások körét kijelölő jogszabály25 a rájuk 
vonatkozó mutatószámok meghatározása után leírja, hogy: 
 
„3. § (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen 
meghaladja a 25%-ot.” 
 
Ez alapján az önkormányzatok többségi tulajdonában álló társaságok árbevételüktől, 
mérlegfőösszegüktől és átlagos statisztikai létszámuktól függetlenül kötelesek transzferár-nyilvántartást 
készíteni, ha az adóévben kapcsolt vállalkozásukkal kötött szerződésük alapján teljesítés történt. 
 
Arra vonatkozó iránymutatás, hogy az Önkormányzat kapcsolt vállalkozás-e a Tao. tv. 4. § 23. pontja ad 
eligazítást, mely kimondja, hogy: 

„4. § 23. kapcsolt vállalkozás: 
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 
….” 

 
A fentiek alapján – lévén az önkormányzat (jogi) személy – kimondható, hogy azok a vállalkozásoknak, 
amelyek többségi tulajdonosa valamely önkormányzat, egymással, illetve az önkormányzattal megkötött 
szerződésük vonatkozásában kötelesek transzferár-nyilvántartásaikat elkészíteni. 
 
Létezik egy kivétel, amely alapján néhány ügylet vonatkozásában mentesülhet az önkormányzati 
tulajdonú társaság a nyilvántartási kötelezettség alól: Ha az önkormányzat rendeletben26 rögzítette azt az 
árat, amelyen kapcsolt vállalkozásával szerződést köt, abban az esetben nem kell a vállalkozásnak a 
dokumentációt elkészíteni. A transzferárazás szabályait leíró 22/2009. (X.16.) PM rendelet kimondja 
ugyanis, hogy jogszabályban meghatározott ár alkalmazása esetén a nyilvántartási kötelezettség nem 
terheli az adózót. 
 
„1. § (4) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót a tőkepiacról 
szóló törvény szerinti tőzsdei ügylet, továbbá meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy 
jogszabályban meghatározott más ár alkalmazása esetében.” 
Fentiekre figyelemmel javasolom a transzferár szabályzat és nyilvántartás kialakítását, vagy a 
Kt. részéről rendelet elfogadását.  
 
A számviteli szabályzatokon kívül, amennyiben közbeszerzési kötelezettségük keletkezik, szükséges a 
közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét, dokumentálásnak szabályait, stb. is rögzíteni. 
Tekintettel arra, hogy a társaság gépjárművel rendelkezik, így javasolt a gépjármű használat szabályait is 
rögzíteni. A cafetéria juttatás szabályait is indokolt lehet belső szabályzatban rögzíteni. 
 
 
Felhasznált jogszabályok, rövidítések jegyzéke 
 
Nkt.     A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 
 

                                                 
25 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény. 
26 Nagyon fontos, hogy az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, a határozat ugyanakkor nem. Ennek megfelelően 
a határozatban rögzített ár esetében az adózó nem mentesül a nyilvántartás-készítési kötelezettség alól. 



 

 

Mük.r. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet; 

 
Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól; 
 
Kjt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; 
 
Rendelet 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási 
intézményekben;  

 
Áht.     2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról; 
 
Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról;  
 
Kulturális tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; 
 
Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 
 
Taktv. Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény; 
 
Szoc.tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról; 
 
 Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet; 
 
 Egészségügyi biztosítások Egészségügyi Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) 
Korm. rendelet. 

14. napirendi pont: Az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett közérdekű 
lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-130/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 16. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta a napirendet, s azt a javaslatot tette, hogy a Közbiztonsági Munkacsoport stratégiát 
dolgozzon ki az illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében. A munkacsoporton kívül ebbe a 
munkába szeretnék bevonni a bejelentést tevő Tóth Béla urat is, aki – véleménye szerint – erre a 
feladatra készséggel vállalkozni fog. További gondolata még, hogy jó volna Ercsiben is hulladék-
kommandó szolgálatot alapítani. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Papp György alpolgármester elmondja, az ülésen arról is beszéltek, hogy ebbe a munkába a 
polgárőröket is be szeretnék vonni. Azt felmérni, hogy kik azok, akik az illegális hulladékot oda 
leteszik, nagyon nehéz. Továbbá még a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjait is meg fogják 
hívni a munkacsoporti ülésre, hiszen az ő segítségükre is számítanak. 
 



 

 

Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki egyetért az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kispusztai út és környezete tárgyában tett 
közérdekű lakossági bejelentésről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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BEVEZETŐ 
 
Az Mötv. gazdasági program meghatározására kötelezi a képviselő-testületet, mely 
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra meghatározza a 
városért hozott döntéseiket.  

Tartalmát illetően az Mötv. 116 §. (3), (4) bekezdése úgy fogalmaz, hogy: „A 
gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési 
terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza 
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”  

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül fogadja el, amely egy választási ciklus idejére vagy azt 
meghaladó időszakra szól. A mostani gazdasági program a ciklusidőn túlnyúló, így 
azt a majd 2019-ben megválasztandó képviselő-testület köteles lesz felülvizsgálni 
és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

A gazdasági program olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb 
távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és reményeink szerint 
összehangoltabbá teszik azokat. 

Megtisztelő feladat végiggondolni és megtervezni ennek a szeretnivaló és nagyszerű 
adottságú településnek a jövőjét és meggyőződésem, hogy mindannyiunkon egy 
egészséges izgalom vesz erőt, amikor az elkövetkezendő években várható 
fejlesztésekre gondolunk! Bevezetésként hadd idézzem fel (a jelen feladathoz 
igazítva) annak a programnak egyes részleteit, amelyet 2014 őszén, 
jelölttársaimmal – a város vezetésére készülve - a lakosság elé tártunk, és ami 
alapján megbízatást kaptunk a 2014-19-es ciklusra. 
 
 
Jövőkép – amiért dolgozunk, és amit ez a program is célul tűz ki:  
 

Szeretnénk, ha 2020-ra városunk egy élettől nyüzsgő, takaros település 
lenne, ahol mindenki megbecsültnek érzi magát és amire mindannyian egyre 
büszkébbek lehetünk! 

 
 
Küldetésünk, mint városvezetőknek és az Önkormányzat munkatársainak:  
 

Ercsi megbecsülését, hírnevét visszaszerezni, városunkat a fejlődés útjára 
állítani, helyi, országos és európai forrásokat is bevonva. Az elmúlt néhány 
évtizedben Ercsi megítélése részben okkal, megromlott mind a helyiek, mind 
pedig a környező települések szemében is. Ezen szeretnénk változtatni 
adottságainak, értékeink hangsúlyossá tételével és a város fejlődő pályára 
való állításával. 
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A program kialakítását és végrehajtását meghatározó értékeink: 
III. Csakis a város lakóival, civil szervezeteivel és egyéb csoportosulásaival 

együttműködve fejlődhetünk. 
3. A megoldásokat keressük, így gyorsan, halogatás nélkül reagálunk a 

felmerülő ügyekre és az adódó lehetőségekre. 
4. Nem ijedünk meg az újszerű megoldásoktól, sőt keressük azokat, remélve, 

hogy megoldást hozhatnak régi, leküzdhetetlennek tűnő problémákra. 
• A jövőre is gondolunk: értékeket és nem terheket szeretnénk hagyni a 

következő nemzedékekre. 
• A gyermekekre féltve őrzött kincsként, a fiatalokra reménykeltő 

ígéretekként, a felnőtt, dolgos polgárokra megbecsült oszlopokként, az 
idősekre pedig tiszteletre méltó, sokat látott tanácsadókként tekintünk. 

 
Ercsi többet érdemel és többre képes! - Ez a meggyőződés áll az alábbi program 
hátterében, és ezzel fogunk dolgozni a tervek megvalósításán! 
 
 
A Gazdasági Programban elsőként feltárjuk a jelenlegi, kiindulási helyzetet. A helyi 
fejlődés hátteréül szolgáló országos történések és az azokban rejlő kihívások és 
lehetőségek felvázolása után Ercsi helyzetét (adottságait, gazdasági helyzetét, 
lehetőségeit, a foglalkoztatást) és településünk speciális kihívásait írjuk le. 
 
A második fejezet a célkitűzéseket fogalmazza meg, előbb általánosságban, majd 
pedig egyre konkrétabban a fenntartható fejlődés gondolatának szellemében. Ercsi 
“én-képe” és megítélésének javításán túl, szót ejtünk a “vonzó” településről, a 
fejlesztések tervszerűségéről, a bevételek növeléséről és a kiadások 
csökkentéséről, a foglalkoztatás növeléséről, valamint a Nyüzsgő, működő városról. 
 
A harmadik – befejező – részben térünk rá a célkitűzések elérését célzó stratégia és 
a konkrét tervek kifejtésére, a konkrét elképzelésekre és azok tervezett 
megvalósulási idejükre. 
 
 

I. A kiindulási gazdasági helyzet 

I.1. Országos helyzetkép és ennek helyi vetületei: 
 
A 2010-ben indult reformok nagy lendülettel folytatódtak 2014 tavaszán is, egy 
újabb ciklusra előrevetítve azokat a változásokat, melyek abszolválása nem kis 
feladatot rónak az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra. Fontos azonban 
azt is látnunk, hogy ezek a sokszor radikális lépések voltak azok, amelyek 
országunkat átsegítették egy olyan gazdasági válságon, amely nálunk fejlettebb 
gazdaságokkal rendelkező államokat is csődbe, vagy ahhoz közeli állapotba 
sodortak. 

Örömmel látjuk, hogy – ha lassan is, de – elindult a gazdasági növekedés, ezzel 
együtt a lakosság fogyasztásának növekedése is. Szintén biztatóak a foglalkoztatás 
növekedését mutató adatok is. 
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A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

▪ erősíteni kívánja a járások szerepét, melynek keretében egyre több 
önkormányzati hatósági feladatot, illetve jegyzői hatáskört áthelyez a járási 
hivatalokhoz, 

▪ a fejlesztési források elosztását megyei szinten – a helyi szükségekhez 
közelebb – kívánja kezelni.  

 
A gazdasági reform keretében (melyet a Széll Kálmán Terv fogalmaz meg) a 
Kormány konszolidálta az önkormányzatok adósságállományát, így azok 
fellélegezhettek a terheik alól, a puszta túlélés helyett újra fejlesztési terveket 
kezdhettek szőni.  

A foglalkoztatás növelése terén nagy segítséget jelentett a hazánkba települt, a 
Kormánnyal stratégiai megállapodást kötött nagyvállalatok fejlesztései által 
teremtett több ezer munkahely, és az egyre szélesebb körre kiterjesztett 
közmunka-program is. 

Ercsiben egyelőre még csak a nyomait lehet felfedezni a lakosság anyagi 
helyzetének általános javulásának, a foglalkoztatás növekedésének kedvező jelei 
azonban már nálunk is mutatkoznak. 

A közigazgatási reformlépéseket Önkormányzatunk és a Polgármesteri Hivatal is jól 
kezelte. A legszükségesebb módosításokat, létszámcsökkentést és átszervezést 
elvégeztük, de még várhatóak további módosítások is a Járási Hivatalhoz 2015 
elején áthelyezett feladatok következtében. 

 

I.2. Városunk helyzete 
 

I.2.1. Ercsi adottságai 
 
A város adottságai közt elsőként kell megemlítenünk szép, dunaparti fekvését, 
változatos domborzatát (dombos, erdő, dunapart, patakvölgy, majd mezőföldi sík 
vidék), sokszínű lakóhelyeit (régebbi és új városrészek, lakóházak és lakótelepi 
lakások, Cukorgyári lakótelep és Sinatelep csendes utcái), gazdag kulturális 
örökségét, a valaha itt működött Cukorgyárat, Laktanyát és az egyéb itt működött 
vállalatokat, cégeket. Ma ezekre építve, a tanulságokat feldolgozva gazdálkodunk, 
és mindezt figyelembe véve kell terveznünk. 
 
Geopolitikai helyzetünk is kiváló, hiszen településünk a Duna partján, közvetlenül 
a Budapest – Dunaújváros közlekedési tengelyen, az M6-os autópálya mellett és a 
fővárost megkerülő M0 autóút közelében fekszik. Lehetőségeink méginkább 
fejlődhetnek majd a Budapestet elkerülő, kelet-nyugati elkerülő vasútvonal, a V0 
majdani megépítésével, melynek elfogadott nyomvonala Ercsi és Sinatelep között 
szeli át a Dunát.  
 
Pályázati szempontból nagy előnyt jelent az, hogy – Pest megye határán, de mégis – 
Fejér megyéhez tartozunk, így a fejlesztendő, konvergencia régiókhoz sorolnak 
minket, melyek fejlesztésére az Európai Unió több forrást kíván fordítani. 
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I.2.2. Fejlett intézményrendszer – elhanyagolt városi infrastruktúra 
 
Ercsiben az elmúlt évtizedekben az intézményrendszer egyes elemeinek bővítésére 
és fejlesztésére fordított nagyobb gondot az Önkormányzat. Ennek eredményeként 
a városban fellelhető ellátások messze meghaladják a környék településein 
tapasztalható átlagot (ez alól talán csak Százhalombatta kivétel). A Szociális 
Szolgálat Kossuth utcai és az Egészségügyi Központ épületei az elmúlt években 
épültek, illetve kerültek felújításra, a Művelődési Ház épületén is jelentős 
felújítások történtek, a Tiszti Óvoda is megújult, és a Hétszínvirág Óvodán is 
történtek fejlesztések. 
 
Ezzel szemben a település útjainak, járdáinak és köztereinek karbantartása és 
fejlesztése háttérbe szorultak, ahogy mára az Eötvös József Általános Iskola, a 
Baczakó Péter Sportcsarnok, a Polgármesteri Hivatal és a Dózsa téri óvoda állapota, 
energetikai hatékonysága is kívánnivalót hagynak maguk után. 
 
 

I.2.3. Konszolidált önkormányzati gazdálkodás – Csökkenő bevételek 
 
Az Önkormányzat hitelállománya az utóbbi években ugyan nem volt nyomasztó, 
azonban arra elég volt, hogy jelentős fejlesztésekre saját erőből nem gondolhatott 
az Önkormányzat. Adósságunk 2013. január 1-én 51. 795 e Ft volt, ebből 2013-ban 
adósságkonszolidációval megkaptunk 20.918 e Ft-ot, valamint 2013. évben 
törlesztettünk 6.096 e Ft-ot, így 2013. december 31-én a hitelállományunk 24.781 e 
Ft-volt. A 2014. évi adósságkonszolidáció keretében 24. 892 e Ft-ot kaptunk, így az 
önkormányzat tőketartozása, valamint annak kamata is kiegyenlítésre került, így 
Ercsi jelenleg nem rendelkezik önkormányzati hitellel.  
 
Az alábbi látható Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének főösszegei, 
melyekben különbséget csak egy-egy jelentősebb pályázat elnyerése és a projekt 
megvalósulása jelentett (2014-ben az „Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030 azonosítószámú projekt).  
 
 

Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének főösszegei az 
elmúlt 5 évben    

 

Megnevezés  2010 2011 2012 2013 2014 

 Bevételi     1 578 112       1 499 477      1 449 979         1 247 341         1 663 550     

 Kiadási    1 578 112       1 499 477      1 449 979         1 247 341         1 663 550     
 
 
Az utóbbi években több, korábban önkormányzati igazgatási funkciót áthelyeztek a 
Járási Hivatalhoz, ami némi kiadáscsökkenéssel járt. Ezzel a csökkenéssel egy 
időben azonban az áthelyezett feladatok állami finanszírozása is megszűnt. Ercsi 
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számára a legnagyobb nehézséget és veszélyt az iparűzési adó – a 2008-ban 
kezdődött gazdasági válság begyűrűzéseként jelentkező – drasztikus csökkenése 
jelentette és jelenti a jövőben is. A 2010-es 569 majd a 2012-es 583 Mft-ról 2014-re 
379 Millió forintra esett vissza. Különösen a 2013 és 2014 között jelentkező, 162 
Mft-os csökkenés abszolválása okozott nehézséget Önkormányzatunknak. Ennek 
utórezgései a mai napig érezhetőek a költségvetésünkben, jelentősen visszafogva 
azt, hogy a régen aktuális fejlesztéseknek a szükséges gyorsasággal 
nekikezdhessünk. 
  
 
 
 
 
Adóbevételek alakulása az  
elmúlt 5 évben  
 

Megnevezés  2010 2011 2012 2013 2014 

építményadó      27 716            28 179          45 604          39 929         35 798     

magánszemélyek 

kommunális adója       14 491            14 627          14 961          16 615        16 656     

iparűzési adó    569 288         556 182       583 547         541 173      379 266     

gépjárműadó       60 063            55 282          51 960           9 319         18 032     
            

Összesen:   671 558         654 270        696 072       617 036       449 752     
 
Központi költségvetési támogatás alakulása 
az elmúlt 5 évben 
    
Megnevezés  2010 2011 2012 2013 2014 

Költségvetési 

támogatás      489 286         431 757       456 763        441 419          437 293     

SZJA        91 984           81 064         59 104     

                    

-                               -      

Összesen:      581 270         512 821       515 867        441 419          437 293     
 
 
A költségvetés főbb szerkezetének alakulása és a várható tendenciák 
 
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 1.250 
– 1.800 millió forint között mozgott. A 2015. évi költségvetést a nehézségek 
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ismeretében és mégis ambiciózusan, pályázati és egyéb kormányzati támogatásokra 
és saját bevételekre (pl. Ipari Parkban lévő telkek értékesítésére) számítva, 
1.527.510 eFt főösszeggel fogadta el Ercsi Város Képviselő-testülete. 
 
A várható tendenciák között különös figyelmet érdemel, hogy dologi kiadásainkon 
csökkenteni kívánunk az energetikai korszerűsítésekkel, gazdaságosabb 
működéssel, racionalizálással. Felhalmozási kiadásainkat, a fejlesztésre, 
beruházásra fordított összegeket 30% körül tervezzük, és a biztonságosabb működés 
érdekében jelentősebb tartalékokat akarunk képezni az Önkormányzat 
költségvetésében. 
 
 

Kiadások          
         
A költségvetési kiadások tervezett szerkezete 

az alábbiak szerint alakul: 
   

  

         

Megnevezés 

A kiadások aránya százalékban    

2015. év 2016. év 2017. év 
2018. 

év 

2019. 

év  2020. év 
Személyi jellegű 

kiadások 
23,67 24,38 24,86 25,36 

25,87 26,13 
Munkaadókat 

terhelő járulékok 
6,51 6,71 6,84 6,98 

7,12 7,19 
Dologi jellegű 

kiadások 
29,79 28,3 27,73 27,51 

26,13 26,39 
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 
3,47 1,74 1,85 1,98 

2,25 2,27 
Speciális célú 

támogatások 
3,58 3,55 3,21 3,15 

2,95 3 
Felhalmozási 

kiadások 
30,38 22,66 23,86 25,25 

26,77 28,25 

Tartalékok 
            

2,60    
12,66 11,65 9,77 

8,91 6,77 
Kiadások összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
         
         
A tervezési időszakban a költségvetési kiadások tervezett főösszegei az 

alábbiak szerint alakulnak: 
  

         

Megnevezés 

A kiadások összege     

2015. év 2016. év 2017. év 
2018. 

év 

2019. 

év  2020. év 
  

Kiadások eFt-ban 1527510 1218510 1340361 
   1 474 

397     

     1 

621 

837    

    1 638 

055     
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Bevételek  
       

 

 

A bevételek tervezésekor az első évekre visszafogott összegekkel 
számoltunk, felkészülve egy esetleg szűkösebb időszakra.  
 
A költségvetési bevételek tervezett szerkezete az alábbiak szerint alakul:  

 

         

Megnevezés 

A bevételek aránya százalékban   

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év  2020. év 

Működési célú 

támogatások 

állmháztartáson 

belülről 

24,58 25,3 25,81 27,09 28,45 28,73 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülről 

3,3 3,3 3,96 4,75 5,75 6,32 

Közhatalmi bevételek 30,65 36,78 38,62 36,78 36,78 36,78 

Működési bevételek 6,92 7,15 7,86 8,25 8,66 8,75 
Működési célra 

átvett pénzeszközök 

államháztartáson 

kívülről 

0,36 0 0 0 0 0 

Felhalmozási 

bevételek 
7,1 6,51 5,68 4,54 5,44 4,89 

Belföldi finanszírozás 

bevételei 
27,09 20,96 18,07 18,59 14,92 14,53 

Bevételek összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

       
       
A tervezési időszakban a költségvetési bevételek főösszegei az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

 

Megnevezés 

A bevételek összege   

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Bevételek eFt-ban 1 527 510 1 218 510 1340361 
1 474 

397 
1 621 837 1 638 055 

       
 
 

I.2.4. Élénkülő gazdaság – Kevéssé kihasznált Ipari Park 
 
A korábbi évek aggasztó folyamatai után élénkülés tapasztalható a gazdaságban. Az 
Ercsiben működő vállalatoknak folyamatosan van munkája, 2 új cég költözött az 
Ipari Parkba (Biopont, Gyárépszer), és újabbak érdeklődnek. 
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Mindeközben a városban fellelhető potenciálok, közte az Ipari Park, jól őrzött 
titokként kezeltettek, és a város számára oly szükséges munkahelyek és bevételek 
nem valósultak meg. Elérkezett az idő, hogy az élénkülő gazdaság érdeklődő 
szereplőinek valóságos alternatívát nyújtsunk!  
 
Hasonlóan kihasználatlan gazdasági területek a vendéglátás, turisztika, és az 
erdőgazdálkodás is. 
 
 

I.2.5. Foglalkoztatás – mérsékelt növekedés, sajátos adottságok 
 
Városunkban a munkavállalási korú népesség 6 ezer fő körül mozog, akik közül – 
hosszú éveken át - több mint 10 % álláskereső volt. 2014 volt az első év, amikor az 
álláskeresők aránya 8.62 %-ra csökkent. A tény, hogy ezzel egyidőben a közhasznú 
és közfoglalkoztatottak száma is csökkent, azt mutatja, hogy több ercsi lakos 
munkát talált, elhelyezkedett 2014-ben és ezt tapasztalható 2015 első 
negyedévében is. 
 
A munkavállalási korú népesség, az álláskeresők száma és a közhasznú és közfoglalkoztatás 
alakulása 2010-2014. évek vonatkozásában: 
      
Munkavállalási korú népesség (fő) 
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
5.950 5.897 5.851 5.776 6.034 
      
Álláskeresők éves, átlagos száma (fő)  
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
643 618 600 628 520 
      

Közhasznú és közfoglalkoztatás (fő) napi 6 és 8 órában 
 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
212 254 197 371 273 

 
 
 
Ez az örvendetes növekedés az egyéb mutatókkal együtt azonban azt is jelenti, 
hogy még mindig minden tizenegyedik munkavállalásra képes ercsi ember munka, 
így megfelelő megélhetés, és az élet részét képező hasznos, életfenntartó 
tevékenység hiányában éli életét és a szociális gondoskodás rendszerének 
segítségére szorul. Ezt az állapotot súlyosbítja az, hogy a fent említett 520 jelenleg 
munkanélküli emberből 324-nek semmiféle szakképesítése sincs (84 nem fejezte be 
még az általános iskolát sem). Ezt a sajátosságot tehát mindenképpen figyelembe 
kell venni a munkahelyteremtés tervezésekor! 
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Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megbontása - Ercsi 
 

 
 

 
 
 

I.2.6. A pályázati rendszer adta lehetőségek és az ezekkel járó feladatok 
 
Ercsi közepes eredménnyel pályázott az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban. Pályázati 
figyelő és író szakember hiányában az egyes intézmények vagy önkormányzati 
vezetők, dolgozók leleménye és az éppen akut szükség (lsd. Partfal stabilizáció) 
határozta meg, hogy milyen forrásokat elnyerését célozta meg a város.  
 
A pályázatok és az azokból megvalósuló projektek lebonyolítására, felügyeletére 
sem volt mindig megfelelő ember, ezért a Közreműködő szervezetek találtak 
apróbb, néha súlyosabb hiányosságokat is. 
 
A pályázati rendszer mára sem vált egyszerűbbé, ráadásul az intézkedések elvárt 
üteme és mélysége is növekedett, így ezen a területen fel kell készülnie 
Önkormányzatunknak a pályázati dömping eredményes kezelésére. 
 
 

I.2.7. Speciális kihívásaink 
 
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagönkormányzatai nem teljes mértékben tesznek eleget 
szerződéses kötelezettségüknek a Járóbeteg Szakellátó Központ közös 
fenntartására vonatkozóan. Ennek következtében Önkormányzatunkra aránytalanul 
nagy anyagi teher nehezedik. Elkötelezettek vagyunk a Központ működtetésére, de 
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a tevékenység hosszú távú finanszírozására és a felhalmozott tagi tartozások 
rendezésére hatékony lépéseket kell tennünk. 
  
Az eddigieken túl különleges kihívást jelent számunkra sok más egyéb, de gazdasági 
szempontból is a városunkban jelentős létszámban élő hátrányos helyzetű 
lakosság. Képzetlenségük és szocializációjuk hiányosságai okán nehezen kerülnek 
be és maradnak meg a munka világában. Önmagukról kevéssé képesek gondoskodni, 
ezért gyakran az Önkormányzat és folyamatosan az Állam segítségére szorulnak. 
Problémáik gyökere gyakran alapvető életszemléletbeli problémákra vezethető 
vissza, így azok megoldása is csak hosszas, kitartó és költséges munkával érhető el. 
 
A gazdasági fejlődés gátja is lehet a közbiztonság hiánya. Az utóbbi években javuló 
tendenciát tapasztalunk, de még messze vagyunk attól, hogy biztonságosnak és így 
a gazdaság szereplőinek is kevéssé kockázatos helynek nevezhessük városunkat. 
 
Az imént jelzett tényezők, kissé megbátorodva a város rendetlenségétől az illegális 
szemétlerakás megnövekedéséhez, és általában közös életterünk iránti 
igénytelenséghez és tiszteletlenséghez vezetett, aminek következményeit csak 
súlyos összegek ráfordítása árán lehet felszámolni. Nagy szükség van olyan tervek 
kidolgozására, melyek megakadályozzák a problémák újratermelődését, és így 
forrásokat szabadítanak fel a város fejlesztésére. 
 
Sürgősen megoldandó feladat elé állítja településünk vezetését a némely 
településrészen erősebben tapasztalható mangános víz problémája, amely – 
egyébként rendkívül kellemes - ivóvizünket kellemetlenné, gusztustalanná és 
alkalmanként fogyaszthatatlanná teszi.  
 
A város közepén, a Rákóczi út két oldalán elfekvő volt Honvédségi Laktanya 
területe és épületei, melyek – bár óriási összegek ráfordítása után, de mégis – 
hatalmas fejlesztési lehetőségeket hordoznak magukban. Az ezzel a területtel járó 
kihívásra csakis külső források, befektetők bevonásával válaszolhatunk. 
 
 
 

II. Célkitűzések a 2015-2020 időszakra 
 

II.1. Átfogó célkitűzések 
 
A szükségek, lehetőségek, és az elődeink által ránkhagyott örökség, valamint a 
tervezhető emberi és anyagi erőforrások ismeretében, reális terveket kialakítva 
szeretnénk Ercsi városát a fenntartható fejlődés útjára helyezni. Nem 
vállalkozhatunk a 2015-20 közötti időszakban a város minden felismert 
problémájának orvoslására, de az ún. “tűzoltásokon” túl egyre inkább a tervszerű, 
megalapozott és hosszútávon is finanszírozható fejlesztések irányába vezethetjük 
a települést.  
 
Célunk, hogy 2020-ra városunkba visszatérjen a remény és az egészséges ercsi 
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büszkeség, ahogy a tervek kibontakoznak.  A feladatok, kihívások leküzdéséhez 
szövetségeseket keresünk. Elsősorban az itt élőket, a tenni akaró, dolgos helyi 
embereket és vállalkozókat szeretnénk bevonni, de számítunk a Kormány, az 
államigazgatási szervek és a gazdasági élet szereplőinek támogatására is.  
 

II.1.1. A Város „én-képének” fejlesztése és megítélésének javítása 
 
Ercsi helyzetét reálisan értékelve világossá vált számunkra, hogy településünknek 
óriási nehézségekkel kell szembenéznie (lásd 1.2.7.). Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
hogy sok szempontból irigylésre méltó helyzetben vagyunk (lásd 1.2.1.-1.2.3). Az 
ercsi emberekkel beszélgetve úgy tűnik, hogy sokan csak a bajokat érzékelik, azok 
megoldásában már nem reménykednek, csalódtak és már nem is látják a 
lehetőségeket és értékeket, az az Ercsit, amire büszkék lehetnének. A sajtó és 
helyi hangadók is a negatívumokat hangsúlyozzák, ami azonban csak egy része az 
igazságnak. Az utóbbi évek nyilvánvalóvá tették azt is, hogy ez az egyoldalú 
megközelítés még inkább távolabbra sodorta városunkat a megoldásoktól, a vágyva 
vágyott fejlődéstől. 
 
2015-16-17-ben különös hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy megmutassuk a 
helybelieknek és környezetünknek is Ercsi másik arcát is. Nem hamis 
propagandafogásokkal, hanem valóságos értékeket (tehetséges, dolgos embereket 
és az általuk előállított szellemi és egyéb termékeket) bemutatva, és a városban 
lévő lehetőségeket kiajánlva az érdeklődőknek. Ehhez eszközül fogjuk használni az 
Ercsi Híradót, a Mozaik TV-t, más térségi és országos médiumokat, továbbá aktívan 
részt fogunk venni konferenciákon és kiállításokon. 
 
Szeretnénk, ha 2018-ra már érezhetően javulna városunk megítélése helyben, a 
kistérségben, megyében és az országban is! 
 
 

II.1.2. Megtartó és „vonzó” település 
 
Ercsi városának állandó lakosságszáma az elmúlt években nem változott jelentősen 
(2012-ben 8617; 2013-ban 8542; 2014-ben 8522 lakos). Városrendezési és -
fejlesztési, valamint „én-kép” javító intézkedéseinkkel növelni kívánjuk 
településünk megtartó és „vonz-” erejét. 
 
Célunk, hogy 2017-ig létrehozzunk egy bölcsődét, ahol 24 kisgyermek gondozására 
nyílna lehetőség. El kívánjuk érni, hogy az óvodáskorú gyermekek szüleinek bizalma 
még inkább erősödjön óvodáink felé és így 90-95%-uk helyben járjon óvodába. A 
2010-11-ben elindult Ercsi modell sikereire építve és hiányosságaiból tanulva, 2020-
ra szeretnénk, ha a helyi iskoláskorú gyermekek minimum 85%-a (ez a ma 
körülbelül 680 fő) Ercsiben végezné általános iskolai tanulmányait.  
Mindezek által gyermekeink ercsihez való kötődése szorossá válna, így családot is 
valószínűbb, hogy itt alapítanak majd. 
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A város megtartó erejének növelésén túl szeretnénk, ha Ercsi a helyben, illetve a 
közelben elérhető munkahelyek és a fejlődő lakókörnyezet révén, vonzóvá válna 
dolgos fiatal egyedülálló, házas, kisgyermekes családok, szakemberek és 
értelmiségiek számára, akik hozzájárulhatnának városunk fejlődéséhez. 
 
Mindezek eredményeként 2020-ra városunk lakossága megközelíthetné majd a 9000 
főt, élénkítve a civil életet, növelve a fogyasztást és csökkentve az üresen álló 
ingatlanok számát. 
 
 
 

II.1.3. Jól működő, nyüzsgő város 
 
2015-ben – leginkább a 2014 végén kapott 300 milliós kormányzati támogatásnak 
köszönhetően – jelentősen javítani tudjuk városunk úthálózatának állapotát.  
Rövidtávon el kívánjuk érni, hogy az Ercsi Dunakavics Kft. szolgáltatásait igénybe 
véve 2016 végére minden szilárd burkolatú utunk rendszeresen karbantartott 
legyen a hozzájuk tartozó padkával és csapadékvíz-elvezető árkokkal együtt.  
 
Célunk, hogy az 2015-ös (bruttó 75 M Ft) mértékhez közelítő összeget, évi mintegy 
60 M Ft-ot fordítsunk útjaink, járdáink és csapadékvíz elvezető árkaink javítására 
és fejlesztésére. Így 2020-ra a város vérkeringését jelentő utak és járdák 80%-a jó 
állapotú lesz.  
 
2015-16-ban 40 utcai szemétgyűjtőt, 30 padot és virágládát, valamint 8 
kerékpártárolót helyezünk ki a város utcáira és tereire.  
 
2019-ig épüljön meg az Eurovelo 6 kerékpárút Ercsi szakasza (a MOL főkapujától az 
Eötvös Kápolnát, kompkikötőt, Kis-Dunát érintve Sinatelepig). 
 
Lehetőségeinkhez mérten fel kívánjuk újítani és tetszetőssé akarjuk tenni 
hídjainkat. 2016-ban a komp kikötőnél lévő hidat, 2018-ban a Kis hidat, míg 2020-
ban a Király hidat újítanánk fel. 
 
2017-re 96%-os, míg 2020-ra 99%-os szennyvízcsatornázási lefedettséget kívánunk 
elérni Ercsi városában.  
 
A Fejérvíz Zrt.-vel, mint szolgáltatóval együttműködve, 2017-re olyan megoldást 
akarunk kidolgozni, ami – megőrizve az ercsi víz jó ízét – lehetővé teszi, hogy 
minden lakos, az év 365 napján tiszta, mangániszappal nem szennyezett ivóvizet 
fogyaszthasson otthonában. 
 
2016-ig, az Ipari Parkban működő cégekkel együttműködve, ki kívánjuk terjeszteni 
a helyi buszjárat útvonalát, úgy hogy az érintse az Ipari Park üzemeit is. 2019-ig, a 
Vasútállomás és környékének teljes rehabilitációjával egy időben el kívánjuk érni, 
hogy Ercsit is vonja be a MÁV az elővárosi közlekedésbe. 
 
Várhatóan 2017-ben végén megkezdődik a MÁV 40-es vonalának korszerűsítése az 
Észak- Déli korridor kiépítése, amely Ercsit is érinti. Tárgyaltunk az eredeti 1912-
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es, klasszikus állapotot helyreállító – teljes Vasútállomás rekonstrukcióról, melyek 
eredményeként előreláthatóan 2017-2020 között megkezdődnek a munkálatok. A 
felújított területen P+R parkoló, kerékpártároló és park is épül. 
 
Rekreációs, közösségi tereket (játszótereket, parkokat, futó és turistaösvényeket) 
építünk, alakítunk ki évenként (legalább) egyet a város különböző pontjain, illetve 
a Natura 2000-es erdeinkben.  
 
 

II.2. A fenntartható fejlődést célzó célkitűzések 
 
A gazdasági és fejlesztési program kialakításakor egyensúlyt kell teremtenünk a 
kötelező önkormányzati feladatok biztonságos és minél magasabb színvonalon 
történő ellátása, a vállalt feladatok betöltése között. Alapos meggondolás tárgyát 
kell képeznie annak is, hogy az egyes fejlesztések során megvalósuló 
szolgáltatásbővülés milyen formában és milyen forrásból lesz fenntartható. Ezért a 
fejlesztési források előteremtésén túl külön gondot kell fordítanunk a bevételek 
megfelelő mértékű növelésére, illetve előnyben kell részesíteni azokat a 
fejlesztéseket, amelyek kiadáscsökkentéssel teremtik elő a város fejlődésével járó 
többletkiadások anyagi hátterét. 
 
 

II.2.1. Tervezett fejlesztések 
 
Még 2015-ben el kell készítenünk Ercsi Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 
(ITS), amely vezérfonalként szolgálhat a Városvezetés számára a fejlesztések 
tervezése terén. Ez a dokumentum meghatározza a fejlesztések sorrendjét 
egymásra építve azokat, és segít abban is, hogy felkészülten – koncepciózus módon, 
kész és összehangolt tervekkel a kezünkben – pályázhassunk a következő Uniós 
ciklusban kiírt forrásokra. 
 
Tekintettel a gyorsan változó körülményekre az ITS-t évente felül kell vizsgálnunk. 
 
 

II.2.2. A bevételek növelése 
 
A tendenciákat figyelve nyilvánvaló, hogy Önkormányzatunk állami költségvetésből 
származó bevétele a ránk háruló közigazgatási feladatokkal arányosan fog változni, 
így a fejlesztésekhez szükséges forrásokat máshol kell keresnünk. 
 
Alapvetően három lehetőség nyílik a bevételek növelésére: az adóbevételek 
növelése, az önkormányzati vagyon értékesítése, és az EU-s illetve hazai pályázati 
források lehívása. 
 
A lakosság már így is éppen elég terhet visel, ezért Önkormányzatunk nem kívánja 
emelni a kommunális adó mértékét, annak szigorú behajtására viszont – az 
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igazságosság miatt is – fokozott figyelmet fogunk fordítani. Célunk egyértelműen 
az, hogy dinamikusan tevékenykedő, sikeres vállalatok letelepedését elősegítve, 
fejlődésüket minden tőlünk telhető eszközzel támogatva, iparűzési adóbevételünk 
növekedjen. 2019-re el kívánjuk érni a 2012-es iparűzési adóbevétel mértékét 580 
M Ft/év, ami évenként 50 Ft-os növekedést jelent. 
 
Az Önkormányzat lakó- és középületeire őrizendő kincsként tekintünk, így csakis 
telkek értékesítése jöhet szóba, ezen belül is leginkább az Ipari Park telkei, 
melyeket olyan cégeknek szeretnénk eladni, akik egy-két éven belül meg is kezdik 
a termelést és növelik a foglalkoztatottságot is. 2019-re be szeretnénk népesíteni 
az Ipari Parkot, 2020-ra pedig elő szeretnénk segíteni, hogy a volt Laktanya 
területén is megtelepedjenek profitot termelő vállalatok. 
 
Az előttünk álló évek pályázati szempontból nagy lehetőségekkel kecsegtetnek. 
Ezek megragadása Ercsi számára a fejlődés egyik kulcsa lesz. Az Uniós pályázatok 
mellett reményeink szerint számíthatunk a Kormányzat támogatására is. EU-s és 
hazai forrásokból évente 500 M Ft elnyerésére számítunk, mely célösszeg elérése 
Önkormányzatunktól komoly előkészítő, lebonyolító és lobbi-tevékenységet kíván. 
 
 

II.2.3. A kiadások csökkentése 
 
Az Önkormányzat kiadásainak csökkentése racionalizálással és takarékos 
megoldások alkalmazásával érhető el. 
 
2015-16-ban az Önkormányzat és Intézményeink összes szerződését felülvizsgáljuk, 
a szolgáltatásokat megversenyeztetjük. 
2015 első hónapjaiban átvilágíttattuk Önkormányzatunk és Intézményeink, valamint 
az Önkormányzat vállalatainak és Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működését. 2015-16-ban el 
fogjuk végezni azokat az ésszerűsítő és költségcsökkentő változtatásokat, 
amelyeket a szakértő javaslatára szükségesnek és kivitelezhetőnek találunk. 
 
Energiatakarékosság: 
2018-ig közvilágítás korszerűsítést kell végrehajtani, 
2019-ig minden középületünk homlokzat- és födémszigetelését, nyílászárócseréjét, 
világítás- és fűtéskorszerűsítését meg kell oldani! 
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket felszámolva, legkésőbb 2016 közepéig, 
megvalósítjuk a házaknál történő, két edényes (száraz/nedves) szelektív 
hulladékgyűjtést. Az Önkormányzat is felszabadul a szelektív szigetek költséges 
takarításától és remélhetőleg az illegális szemétlerakás is csökkenni fog, hiszen 
ingatlanonként 120 liter extra hulladék elszállítására kap lehetőséget minden 
ingatlantulajdonos. 
 
 



287 
 

 

II.2.4 A foglalkoztatottság növelése 
 
A 2014-es adatok szerint Ercsiben 520 fő álláskereső van, ami 8.62%-a a 
munkaképes népességnek. Terveink szerint – a gazdaság jelenlegi tendenciáit 
figyelembe véve – ez az arány 2020-ra akár 3%-ra, azaz mintegy 180 főre 
csökkenhet helyi és környékbeli munkahelyek kialakulása folytán. Ideális esetben 
2015-ben 60 fő, 2016-ban 70 fő, 2017-ben 100 fő, míg 2018-ban 110 fő találhat 
munkahelyre helyben vagy 50 km-es körzetben. 
 
Ezzel együtt számíthatunk arra, hogy a munka világába beilleszkedők képesek 
lesznek önmagukról és hozzátartozóikról gondoskodni, így nem szorulnak majd rá 
az Önkormányzat által folyósított települési segélyre. 
 

 

III. Tervek, fejlesztési elképzelések 
 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági és fejlesztési programjában 
meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több 
pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. A Képviselő-testület körültekintően 
eljárva csak akkor fordul hitelhez, ha megvalósított beruházás azonnal jelentkező 
megtakarítással jár, így a hitel megtérülése maximum 6 év.  

 
 

III.1. Rövidtávon elkezdendő, illetve megvalósítandó tervek (2015-
16) 

 

III.1.1. A megtartó, illetve vonzó település kialakítása 
 
Városunk megtartóképességének növelése érdekében – a köznevelési intézmények 
és a kulturális, szórakozási lehetőségek fejlesztésén túl – ki kell dolgoznunk egy 
lakásprogramot. Ennek első lépéseként saját erőből (a Dunakavics Kft.-t bevonva) 
fel kell újítani, komfortossá kell tenni az Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakóingatlanokat (Fő u. 45., Bajcsy Zs. u., Vízvári u. 10., Esze Tamás u., Feszti Á. 
u., volt Nőtlen Tiszti Szálló). Az így rendelkezésre álló lakások aztán segíthetnek 
abban, hogy a város számára szükséges és egyelőre hiányzó szakemberek (orvosok, 
rendőrök, óvodapedagógusok) számára vonzóvá tehessük Ercsit. 
 
A korábbi Képviselő-testületek Ercsi Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő 
bérlakások javát már értékesítette. A jelenleg meglévő lakásállomány a szolgálati 
és szociális bérlakás igényeket elégít ki, de a jelentkező igény ennél sokkal több 
ingatlan ilyetén hasznosítását tenné lehetővé, ezért lakásprogramot kell 
kidolgoznunk, melynek keretében évente 2-3 elhagyott házat, lakást megvásárolunk 
és felújítunk, majd szolgálati vagy bérlakásként hasznosítjuk, vagy az értéknövelt 
ingatlant értékesítjük. Ezzel növeljük az Önkormányzati vagyont, munkahelyeket 
teremtünk és növelhetjük Ercsi megtartó és vonzerejét is. 
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A lakások ilyetén való kezelése indirekt módon hozzá fog járulni az ingatlanpiac 
kívánatos élénküléséhez is. Ezt a folyamatot szintén kedvezően befolyásolhatja a 
Dunakavics Kft. ingatlanközvetítő szolgáltatása is. 
 
A vonzó település kialakításához olyan városmarketing tevékenységbe kell 
kezdenünk, melynek során Ercsi meglévő értékei mellett hangsúlyozni kell a 
városfejlesztési terveket is, hiszen ez magával ragadhat olyan – különösen fiatal – 
embereket, aki szívesen vállalnának részt a kisváros fejlődésért folytatott 
erőfeszítéseiben egy olyan jövőért ami lelkesítő és nemes kihívásokat fogalmaz 
meg. 
 

III.1.2. A város rendezetté tétele, működésének javítása 
 
A Dunakavics Kft. vezetését arra kérte fel Önkormányzatunk, hogy a 2015-16 
években egy tervet kidolgozva és ahhoz ragaszkodva tegye rendbe a város utcáit és 
köztereit, működjön közre az Intézményekben a kisebb javítások és felújítások 
elvégzésében. A rendelkezésre bocsátott járművek és kisgépek, szerszámok 
megfelelő alapot biztosítanak a feladat elvégzéséhez.  
Az Önkormányzat különösen az első években különös figyelmet fordít az induló kft 
működésére és szükség esetén módosításokra kéri, kérheti annak ügyvezetését. 
 
 

III.1.3. Az ITS elkészítése 
 
Bár a Törvény csak a 10 ezer lakosszám feletti települések számára írja elő az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítését, Önkormányzatunk mégis 
elengedhetetlennek és rendkívül fontosnak látja egy ilyen alapos dokumentum 
elkészítését, ami vezérfonalként szolgálhat a város fejlesztésére vonatkozó 
törekvéseinkben és megléte a megjelenő pályázatok elbírálásánál is előnyt jelent. 
Az ITS-nek 2015 őszére kell elkészülnie. 
 
 

III.1.4. Pályázatfigyelés és -írás 
 
A pályázati lehetőségek kihasználására fel kell készülni az elvégzendő feladatok 
engedélyezési tervdokumentációjával, továbbá az önerő biztosításához az éves 
költségvetésben tartalékot szükséges képezni, hogy a pályázati dokumentáció 
elkészítésével rövid pályázati határidőt tartani lehessen. 
 
A megtérülő beruházások esetén a pályázati önrész biztosítása érdekében a 
hitelfelvétel lehetőségét se zárja ki Ercsi Város Önkormányzata. A hitelfelvétel 
kimondottan adott pénzintézet rendelkezésre állását biztosítsa az adott pályázat 
beadási feltételeihez igazodva. 
 
A sikeres pályázatok érdekében az Önkormányzatnak kell rendelkeznie egy olyan 
munkavállalóval, aki alkalmas a pályázatok előkészítésének és lebonyolításának 
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önkormányzati oldalról történő koordinálására.  
 
Az Önkormányzatnak mihamarabb célszerű megbíznia egy olyan külsős személyt 
vagy céget a pályázatok figyelésével és írásával, aki rálátással bír a megyei, 
kistérségi, illetve régiós fejlesztési operatív programokra, és rendelkezik pályázati 
tapasztalattal. 
 
A pályázatokra készülve, a minél gyorsabb benyújthatósága érdekében a terveket 
előre el kell készíttetni mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés 
időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem 
elegendő, és a pályázat előzetes elbírálásánál is előnyt jelent ha már kész 
tervekkel rendelkezünk. A tervek előzetes elkészítésével némi kockázatot 
vállalunk, hiszen nem lehetünk biztosak pályázataink sikerességében, de ezt mégis 
inkább befektetésként kell felfognunk ami hosszútávon meg fog térülni. 
 

III.2. Középtávú fejlesztési elképzelések (2015-19) 
 

III.2.1. Intézményeink fejlesztése 
 
Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola 
Felkészülés a működtetés esetleges átvételére. 
 
Ercsi Eötvös József Általános Iskola / Baczakó Péter Sportcsarnok  
2015: Homlokzat- és födémszigetelés, nyílászáró- és tetőcsere a Régi Szárnyon, 
öltözőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, hátsó udvar parkosítása. 
2016-17: A Sportcsarnok hangosításának kialakítása, az eredményjelző cseréje és a 
világítás korszerűsítése. 
2019-ig: Az új szárny és a Sportcsarnok épületenergetikai felújítása, napelemes 
rendszer telepítése. 
 
Ercsi Napfény Óvoda 
2018-ig: A Dózsa téri óvoda akadálymentesítése és épületenergetikai felújítása, 
napelemes rendszer telepítése. Tornaszoba, feljesztő szoba, illetve sószoba 
kialakítása, a már meglévő pince rendbehozatala. 
 
Ercsi Hétszínvirág óvoda 
2016-17.: A főépület épületenergetikai felújítása. 
 
Ercsi Szociális Szolgálat 
2018-ig: A Lejtő sori épület és épületenergetikai felújítása, napelemes rendszer 
telepítése. 
 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
2019-ig: A Művelődési Ház, és a múzeumok épületeinek akadálymentesítése és 
épületenergetikai felújítása, karbantartása. 
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III.2.2. Szabadtéri közösségi terek kialakítása, illetve fejlesztése 
 
Játszóterek, aktív park 
2015: Örökmozgó park kialakítása a Művelődési Ház udvarán. 
2016-19: Évente minimum egy kisebb játszótér kialakítása a város különböző 
pontjain (Sinatelep, a B. Sina György utca végén / Cukorgyári lakótelep / Tiszti 
lakótelep / Kodály Z. - Alkotmány utca sarok / Vasútállomással szemben) 
 
Sinatelepi Közösségi Ház 
2015: Az épület megvásárlása, átalakítása és felújítása és az udvar rendezése. 
2019-ig folyamatosan: civil szervezetek letelepítése, szolgáltatások meghonosítása 
(körzeti orvosi receptfelírás, állatorvosi rendelés, a Családsegítő Szolgálat 
fogadóóra, stb) 
 
 
Duna-part, Kis-Duna 
2016: Városi rendezvényeken is használható mosdó kialakítása a Csónakházban. 
2017-ig: Parkrendezés (utak, járdák / padok, szemétgyűjtőedények javítása, 
kihelyezése, Mezítlábas park kialakítása). 
2019-ig: turista és futóösvény kialakítása pihenőpadokkal; a Csónakház teljes 
felújítása, sportkikötő kialakítása. 
 
Városközpont 
2016-ig: A város központi terének megtervezése, a Művelődési Ház – Szent István 
tér/Tűzoltótorony – Templom tér tengelyen, de bekötve a Református Templom – 
Egészségügyi Központ – Tiszti Klub térséget is.  
2019-ig: a Városközpont kiépítése változatos közösségi terekkel, tetszetős 
megoldásokkal (szobrok, térplasztikák, szökőkút). Erről a területről a 
gépkocsiforgalmat ki kell tiltani, úgy hogy az átmenő forgalom a Mázsaház és 
Damjanich utcákon át a „Belváros”-t kikerülve tudna a Duna felé, a nyugati- vagy a 
Tótlik irányába közlekedni. 
 

III.2.3. Kulturális örökségünk helyreállítása, megóvása és közösségi 
terekké való formálása 

 
Eötvös Kápolna 
2015: állagmegóvás 
2016-17: a terület bekapcsolása a város vérkeringésébe, a Kápolnához vezető út 
megtisztítása és járhatóvá tétele 
2017-18: a Kápolna felújítása és környékének parkosítása pályázati forrásból, a 
Római Katolikus Egyházzal együttműködve 
 
Wimpffen Kastély - Angolkert 
2015: a terület kitakarítása, rendbetétele 
2016: felújítási tervek elkészítése 
2017-19: A Kastély és a hozzá tartozó Angolkert terv szerinti felújítása, közösségi 
térré alakítása pályázati forrásból 
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Tiszti Klub 
2015: a felújítási tervek elkészítése és a felújítás első lépcsőjének végrehajtása 
2016-17: a Klub teljes felújítása, civil központtá való alakítása. 
 
 

III.3. Távolabbi célokat kitűző tervek (2015-2020 és azután) 
 

III.3.1. A foglalkoztatottság növelése 
 
A már korábban említett gazdasági növekedés, Önkormányzatunk vállalkozásai és a 
remélt állami kezdeményezések együttesen megvalósíthatják azt, hogy Ercsiben a 
munkanélküliség a tervezett 3% alá kerüljön 2020-ra. 
 
2015-17: Önkormányzati kezdeményezéssel és befektetéssel, pályázati forrásokat is 
igénybe véve (akár Szociális Szövetkezeti formában) létre kívánunk hozni egy 15-20 
főt foglalkoztató Fűszermalmot, egy 10 főt foglalkoztató Kertészetet.  
2017-től: Tervezzük továbbá a Dunakavics Kft. épületfelújító tevékenységének 
bővítését is, ami további 5-8 szakmunkásnak adna munkát és megélhetést. 
 
2015- 2020-ig folyamatosan: az Ipari Park telkeinek és szolgáltatásainak kiajánlása, 
lobbitevékenység útján be kívánjuk tölteni a Parkot munkahelyteremtő 
vállalkozásokkal. Az eddigi tárgyalások alapján reális célnak tűnik, egy nagyobb 80-
100 főt foglalkoztató cég és több kissebb, de életerős vállakozás letelepítése, akik 
további 80 főt tudnának foglalkoztatni Ercsiből.  
 
2015-től folyamatosan: stratégiai együttműködéseket kell kiépítenünk a környék 
nagyobb foglalkoztatóival (az Ipari Park vállalatai, MOL, Hankook, a Dunaújvárosi, 
Dél-Pest megyei és Dél-Budai cégekkel), hogy toborozzanak munkaerőt Ercsiben, 
indítsanak dolgozói járatokat számukra, az ország más tájairól náluk munkára 
jelentkező szakembereknek pedig ajánlják városunkat a letelepedésre.  
 
Többszáz ercsi munkakereső alacsony képzettsége okán sem nem tud 
elhelyezkedni, számukra az Önkormányzat által létrehozott vállalkozások és 
szociális szövetkezetekben  igyekszünk munkát teremteni, de legtöbbjük számára 
csak a közmunka-programokban való részvétel jelentheti a munkalehetőséget. 
2015 januárjától Önkormányzatunk a Dunakavics Kft.-t bízta meg a közmunkások 
felügyeletével. Egyelőre – a közfoglalkoztatottak alacsony száma miatt – egyetlen 
felügyelő vezeti a munkát. 
2016-tól: Terveink szerint 2-3 felügyelőt is munkába állít majd a Kft. ha 
Önkormányzatunk számára 40-60 közmunkást fog biztosítani Munkaügyi 
Kirendeltség. 

 

III.3.2. A volt Laktanya hasznosítása 
 
A város közepén elterülő volt Laktanya gazdasági és kaszárnya épületei és maga a 
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terület is olyan lehetőségeket hordoz magában, melynek kiaknázásához csakis 
apránként, vagy állami és/vagy nagybefektetői segítséggel tudunk hozzákezdeni. 
Már a terület őrzése is nagy feladat, ami viszont egyáltalán nem mérhető pl. a 
kármentesítéshez, aminek meg kell majd előznie a majdani beruházásokat a 
területen. 
 
Először a már önkormányzati tulajdonba került területek és épületek (Tiszti Klub, 
Nőtlen Tiszti Szálló, Toldi pálya) hasznosítását kell előkészítenünk, hogy majd a 
felújítás után átadhassuk azokat a város lakóinak.   
2015: Tiszti Klub felújítás – I. Ütem, Nőtlen Tiszti Szálló – rendrakás, terveztetés,  
2016: Tiszti Klub felújítás – II. Ütem, Toldi pálya rendbetétele 
2017-18: Nőtlen Tiszti Szálló – felújítás. 
 
Mindeközben keresnünk kell az egyes műhelyek, raktárak, a kaszárnyák és a volt 
közösségi épületek (ebédlő, kultúrterem) külön-külön való hasznosításának 
lehetőségeit, akár az Önkormányzat, helyi vállalkozások vagy más érdeklődők 
bevonásával. 
A terület egyben történő hasznosításához fel kell térképezni az állami szándékokat 
és a nagbefektetői érdeklődést is. 
 
 

III.3.3. Erdőgazdálkodás 
 
Önkormányzatunk 187 hektár erdővel rendelkezik, melyet a Vadex Kft kezel. Az 
elmúlt években csakis a minimális beavatkozásokra biztosítottunk forrást a 
költségvetésben, így a tényleges, hosszútávon jelentős haszonnal járó 
erdőgazdálkodás nem indulhatott el. 
 
2016-tól, hosszútávú befektetésként el kellene különítenünk 10 Mft/ év összeget 
erdőgazdálkodásra, ami azonban először csak 5-7 év múlva hozna némi hasznot 
városunknak. 

III.3.4. Idegenforgalom, turisztika 
 
Ercsi gazdálkodásában jelentős szerepet tölthet be az idegenforgalom és a 
turizmus. Ehhez az alábbi fejlesztésekkel szeretnénk hozzájárulni (melyek 
némelyikéről már korábban is szót ejtettetünk): 
 

A Csónakház felújítása, sportkikötő kialakítása, a vízi turizmus fellendítése 
érdekében. 

Menetrendszerinti személyszállító hajójáratok kezdeményezése eleinte 
hétvégén, de nyáron hetente többször is. 

A Kis-Duna rekreációs célokra történő hasznosítása, mind az ercsi, mind az 
érdeklődő turisták részére: A Duna-part és a Kis-Duna környékének 
rendezése, környezetvédelmi tisztogatása. 

Turista-futóösvény kialakítása a Duna árterületén fekvő erdőnkben 
(Csónakháztól a „Gömbölyű-szigetig” vagy II-es sarkantyúig) és a Kis-
Dunánál. 
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Idegenforgalmi vonzerőt jelentő múzeumaink, templomaink, Szt. Erzsébet 
kápolnánk jobb megismertetése a közvéleménnyel.  

Működő és élő testvérvárosi kapcsolat kialakítása és fejlesztése.  
Reklámkiadványok, filmek készíttetése. 

 

Befejező gondolatok 
 
Újra végigolvasva a terveket, talán az juthat eszünkbe, hogy “ez túl szép, hogy igaz 
legyen”, s valóban számíthatunk rá, hogy nem minden egyes elemre fogunk forrást 
találni, vagy az idő lesz kevés némely feladatra, és így nem sikerül majd 
teljességgel végrehajtani a Gazdasági Programot és Fejlesztési tervet. Azonban az 
is biztos, hogy aki a semmit célozza meg az el is fogja érni azt!  
 
Ezt felismerve terveket szőttünk, melyek végrehajtására minden tőlünk telhetőt 
meg is fogunk tenni, minden követ megmozgatunk a siker érdekében, és reméljük, 
hogy így 2020-ban visszatekintve azt láthatjuk, hogy a tervek közül sok 
megvalósult, s hogy Ercsi szebb és élhetőbb lett. Reméljük, hogy sokan együtt 
reménykednek és dolgoznak majd velünk, hogy a tervek valóra váljanak! 
 
Ercsi, 2015. április. 20. 
 Győri Máté 
  polgármester 
 
 
Záradék: 
 
Jelen gazdasági programot, fejlesztési tervet Ercsi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 143/2015.(IV.28.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Ercsi, 2015. április. 28. 
 Győri Máté 
                                                                                          polgármester 
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16. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-109/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a zárszámadást minden 
bizottság megtárgyalta, s elfogadásra javasolta. Miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy először az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének maradványáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2014. évi 
költségvetésének maradványáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének  maradványáról  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadást megtárgyalta és annak maradványát az alábbiakban határozza meg: 

Ercsi Város Önkormányzat:  

                    Összes maradvány:                                                 462.150 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                  418.379  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                             43.771 e Ft 

Ercsi Polgármesteri Hivatal:  

                    Összes maradvány:                                                          -63 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                              -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                   -63 e Ft 
 
Ercsi Napfény Óvoda:  
 
                    Összes maradvány:                                                       407 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                            -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                407 e Ft 
 
Ercsi Hétszínvirág Óvoda:  
 
                    Összes maradvány:                                                       201 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                            -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                 201e Ft 
 
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár: 
  
                    Összes maradvány:                                                       146 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                            -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                 146 e Ft 
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Ercsi Egészségügyi Központ:  

                    Összes maradvány:                                                       -214 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                             -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                 -214 e Ft 

 Ercsi Szociális Szolgálat:  

                    Összes maradvány:                                                       1.071 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                               -  e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                 1.071 e Ft 
 
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:   
 
                    Összes maradvány:                                                       463.698 e Ft 
                    Feladattal terhelt maradvány                                        418.379 e Ft  
                    Szabad pénzmaradvány                                                  45.319 e Ft 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 9 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő - testületének 
6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi  zárszámadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-
és hatásköreiről szóló 1991. évi. XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában biztosított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  A rendelet hatálya kiterjed az Ercsi Város Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó 
Ercsi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat más költségvetési szerveire. 

 
 

2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet  
(a továbbiakban :zárszámadás)  a 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt 
bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. 

 
 

3. § (1) A Képviselő-testület a zárszámadást az 1-34. számú mellékletekben foglaltak szerint  
 

2.097.623 ezer Ft bevétellel 
1.633.917 ezer Ft kiadással 
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   463.698 ezer Ft maradvány,  
 

valamint összesen  214  fő foglalkoztatottal 
  jóváhagyja.  

 
(2) Ercsi Város Önkormányzat bevételeit elkülönítetten az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten a 2. melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit elkülönítetten a 3. 
melléklet tartalmazza 
 
(5) Az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza 
 
(6)Az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit elkülönítetten az 5. melléklet tartalmazza 
 
(7) Az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza 
 
(8) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza 
 
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan a 8. melléklet 
tartalmazza 
 

 
4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 
feladatonként részletezve a 9. melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 
feladatonként részletezve a 10. melléklet tartalmazza.  

 
(3) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait a 12. melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait a 13. melléklet 
tartalmazza. 
 
(6) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési kiadásait összevontan a 16. melléklet 
tartalmazza. 
 
5. § (1) Ercsi Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 402.687 ezer Ft 
főösszegben, célonkénti részletezéssel a 17. melléklet tartalmazza.  

 
(2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait 5.770 ezer Ft főösszegben a 18. 
melléklet tartalmazza.  
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(3) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 1.355 ezer Ft 
főösszegben a 19. melléklet tartalmazza.  
 
(4) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait 743 ezer Ft főösszegben a 20. 
melléklet tartalmazza.  
 
(5) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait 4.207 ezer Ft főösszegben az 21. 
melléklet tartalmazza.  
 
(6) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait 268 ezer Ft főösszegben a  22. melléklet 
tartalmazza.  
 
(7) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait 470 ezer Ft főösszegben a  23. 
melléklet tartalmazza.  
 
(8) Ercsi Város Önkormányzat tartalékának alakulását a 24. melléklet tartalmazza.  
 
6.§ (1) Az Ercsi Város Önkormányzat által nyújtott működési célú pénzeszköz átadások, 
egyéb támogatások részletezését a 25. melléklet rögzíti. 
 
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások teljesítését a 26. melléklet 
rögzíti.  
 
7. § (1)  A 2014. évi létszám alakulása a 27. mellékletben található. 
 
 (2) Az európai uniós támogatásokból megvalósult projektek bemutatását a 28. melléklet 
rögzíti. 
(3) A 2014 évi közvetett támogatások a 29. mellékletben találhatók. 
 
(4) Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatását 
a 30. melléklet tartalmazza.  
 
8.§ Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetének alakulását a 31. melléklet 
tartalmazza.  
 
9.§  Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi egyszerűsített beszámolója a 32. 
mellékletben szerepel részletesen.  
 
10.§ Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont bevételeinek és 
kiadásainak alakulása a 33. mellékletben található. 
 
11. §  A könyvvizsgálói záradék jelen rendelet 34. mellékletét képezi.  
 
 
12. § Ercsi Város Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet függeléke tartalmazza. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 



298 
 

 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 
 
 
 
 Győri Máté      Dr. Feik Csaba 

  polgármester                       jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záradék: Ez a rendelet 2015. május 4. napján kihirdetésre került. 
 

„Melléklet a 6/2015. (V.4.) ök. rendelethez” 
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17. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-110/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a rendelet módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete a (továbbiakban: R.) 10. §-
a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

        
    „10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 190 fő, melyből 

103 fő közalkalmazott, 21 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  

     
   (2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
  

a) Ercsi Város Önkormányzat                      11 fő  teljes munkaidős munkavállaló              
60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal             21 fő teljes munkaidős köztisztviselő    
       2 fő teljes munkaidős munkavállaló 
c) Ercsi Napfény Óvoda             34 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             15 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

            f) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és  
   Könyvtár         6 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
    (4 órás)  

            g) Ercsi Egészségügyi Központ  12 fő teljes munkaidős közalkalmazott   
             h) Ercsi Szociális Szolgálat   27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  

    (4 órás)   
                     Összesen:             190 fő” 
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2.§ (1) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  
        

           Győri Máté      Dr. Feik Csaba 
                            polgármester                     jegyző 

 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. május 4. napján kihirdetésre került. 
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„Melléklet a 7/2015. (V.4.) ök. rendelethez” 
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18. napirendi pont: A 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-111/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
20. számú melléklete), majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 145/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzata 
2451 Ercsi 
Fő u.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éves ellenőrzési jelentés 
2014. év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi, 2015.02.13. 
 

Vezetői összefoglaló 
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 
ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 
 
 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján  
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  
- az intézkedési tervek megvalósítása. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 
 
Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzése Ercsi Város 
Önkormányzata kiterjesztett hatályú stratégiai ellenőrzési terve, valamint a belső ellenőrzési 
kézikönyvének módszertana szerint, megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a 
kapcsolódó útmutató szerinti módszertani ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 
átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 
ellenőrzési terv megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 
megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  
 
 
Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 

 

A belső ellenőrzés 2014. évben a roma nemzetiségi önkormányzatnál egyetlen pénzügyi 

ellenőrzést végzett, melynek tárgya a készpénzkezelés vizsgálata volt. A feladat-meghatározás 

a kiterjesztett hatályú stratégiai terven alapult, és a szintén kiterjesztett hatályú Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban történt.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés 

célját illetően az ellenőrzés téma-ellenőrzés volt. Az ellenőrzést külső szolgáltató végezte, aki 

közvetlenül a jegyző irányítása mellett látja el a feladatát. 

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ 
aa) pont) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 
összesítése  
 

A 2014.évi ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult. A belső ellenőrzés által elvégzett 

vizsgálat eredményének ismeretében biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a 

kockázatos területek megfelelő mértékben bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok 

meghatározása, a kockázat súlyozása megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés jellemző adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évi terv egyetlen ellenőrzési témakört tartalmazott, melynek végrehajtása 

maradéktalanul teljesült. 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 10. Az ellenőrzés 

során az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségi megállapítást tett. Kiemelt jelentőségű javaslat nem 
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volt, a vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

Tehát 2014. évben 1 pénzügyi ellenőrzés volt Ercsi Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatánál. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 
2014. évi terv szerinti ellenőrzés  
 

Tárgy Cél Módszer 

1.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A pénzkezelési folyamat 

szabályozottságának, 

szabályszerűségének minősítése 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

 
 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.  
Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont) 

 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. A 

belső ellenőr megbízása alapján egyúttal a belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr 

maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és képesítési követelményeknek. Szerepel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A belső ellenőr kötelező továbbképzése 

2014. évben megtörtént.  

Az ellenőrzési jelentés a kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és 

tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelel. A jelentés elfogadottsága 100 %-os. 
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I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 
 
 
Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzését Ercsi Város Polgármesteri 

Hivatal belső ellenőrzési egységét jelentő, egy fő külső szolgáltató látja el. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján) 
A belső ellenőrzési egység függetlensége biztosított. Az SZMSZ– ben megfelelően rögzített a 

szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a jegyzőhöz tartozik. 

Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 
 
2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 
 
 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
 
A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 
 
 

I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
 
A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 
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I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 
ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 
 
A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 
 
A nyilvántartásban szerepelnek: 
 

- az ellenőrzés azonosítói 
- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 
- az ellenőr neve 
- jelentősebb megállapítások 
- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
 
A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont) 

Írásbeli felkérés nem volt. A belső ellenőr tanácsadói tevékenységét a nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodási feladatait is ellátó szervezet tevékenységét segítendő fejti ki. 
 
 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 
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II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
(Bkr.48.§ba) pont) 

 
Kiemelt jelentőségű javaslat megállapítására nem került sor. 

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont) 

 
1.  Kontrollkörnyezet 

 

          Célok és szervezeti felépítés megjelenítésének terepe a szervezeti és működési 

          szabályzat. A nemzetiségi önkormányzat működési kereteit a kiterjesztett hatályú belső  

          szabályzatok rögzítik. A mindennapi működés során a szervezet belső problémái miatt  

          a szabályszerűség érvényesülése többször akadályokba ütközik. Leggyakoribb  

          probléma, a megfelelő döntések elmaradása. Így a folyamatok meghatározása és  

          dokumentálása esetenként hiányos. 

 

            2.    Kockázatkezelési rendszer  

 

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése és kezelése a jövőben még nagyobb 

összpontosítást kíván. A kontrollok kialakítása folyamatban van. Az egyes kockázati 

tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése általában 

megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 

felülvizsgálják. A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét 

jelentősen lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 

Ennek a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 

különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen működnek. 
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4. Információ és kommunikáció 

 
      A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek  

      tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. A nemzetiségi önkormányzat  

      szükség szerint a polgármesteri hivatalban működtetett rendszert használja. 

 

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

  

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A szükséges 

mérőszámok kialakítása folyamatban van. 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 

 
 

Intézkedési terv készítésére való kötelezés nem volt. 
 
Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

1.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségű javaslatot tett a készpénzforgalom dokumentálásával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 

Ercsi, 2015. 02. 13. 
 
 
Az éves jelentést összeállította:                              Mikóné Horváth Rita 
                                                                                   mb. belső ellenőr, 
                                                                           mint belső ellenőrzési vezető 
 
 
 
 
 
                                                                       
 



363 
 

 

 
A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 
egyetértek, azt jóváhagyom, az előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-testületi 
elfogadását javaslom. 
 
Ercsi, 2015. 03. 31.  
 
                                                  Dr. Feik Csaba  
              jegyző 
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Vezetői összefoglaló 

 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 
ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 
 
 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak  
  szerint: 
                 -  az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 
                 -  a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők  
                     bemutatása; 
                 -  a tanácsadó tevékenység bemutatása; 
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 

     alábbiak szerint: 
                 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,  
                   hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett  
                   fontosabb javaslatok; 
                 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 
-  az intézkedési tervek megvalósítása. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 
 
A Ercsi Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai 
ellenőrzési terv alapján, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv módszertana szerint, 
megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a kapcsolódó útmutató szerinti módszertani 
ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 
átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 
ellenőrzési tervek megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 
megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  
 
 
Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 
 

A belső ellenőrzés a feladatát stratégiai terven alapuló, kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott, 2014. évi éves ellenőrzési terv alapján látta el, a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 

teljesítményellenőrzést végzett. Az ellenőrzés célját illetően minden ellenőrzés téma-

ellenőrzés volt. A Ercsi Város Önkormányzata külső szolgáltató bevonásával szervezte meg a 

belső ellenőrzést, úgy hogy a külső szolgáltatót a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységbe 

sorolta a jegyző közvetlen irányítása alá. A külső szolgáltató a belső ellenőri feladatok mellett 

egyben ellenőrzési vezető is. A Képviselő-testület a 2014. évi ellenőrzési tervet határidőben 

elfogadta. Az ellenőrzési terv módosítására 2014. évben nem került sor.  

 

A belső ellenőr a tartalékidőből fel nem használt részt tanácsadói tevékenységre fordította, 

különösen kiemelt feladatként kezelve az új államháztartási számvitel bevezetésével, 

alkalmazásával összefüggő feladatok aktív segítését. 

I.1. AZ ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE. (BKR. 48.§ AA) PONT) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, 
az ellenőrzések összesítése  
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A 2014.évi ellenőrzési terv részletes kockázatelemzésen alapult. A kockázatelemzés keretében 

súlyozott kockázatok átgondolt, alapos felmérése biztosította a munka hatékonyságát és 

eredményességét. A belső ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeinek ismeretében 

biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a kockázatos területek megfelelő mértékben 

bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok meghatározása, a kockázat súlyozása 

megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés típusonkénti, felhasznált kapacitásonkénti megoszlását a 

2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évre elfogadott ellenőrzési terv hat jóváhagyott ellenőrzési témakört tartalmazott. 

2014. évben mind a hat előirányzott ellenőrzés megvalósult, az ellenőrzési terv 

maradéktalanul teljesült. 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 150. Az összes 

ellenőrzés 7 tervszerinti témát ölelt fel, melynek keretében 8 záradékolt jegyzőkönyv készült. 

A jegyzőkönyvekben az ellenőrzés 22 egyeztetett, elfogadott, jelentős megállapítást tett. 

A megállapítások (22) közül különösen magas kockázatú, kiemelt jelentőségű 3, átlagos 

jelentőségű 19. 

 

Az ellenőrzések megoszlása ellenőrzés típusonként 

 

Megnevezés Az ellenőrzések száma 

Szabályszerűségi Pénzügyi Rendszer Teljesítmény Összesen 

Ercsi Város 
Önkormányzata és 
Intézményei 

1 2 2 1 6 

 

 

Az ellenőrzésekről készült vezetői összefoglalókat, nyilvántartó lapokat, és a teljes ellenőrzési 

dokumentációt az adott ellenőrzési mappa tartalmazza. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 
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Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

 
 
2014. évi terv szerinti ellenőrzés  
 

Tárgy Cél Módszer 

1.) 2013. évi központi 

támogatások, igénylések, 

felhasználások jogszerűségét 

megalapozó dokumentumok 

vizsgálata 

A szabályszerűség, megalapozottság, 

az adatszolgáltatás dokumentumokkal 

való alátámasztottságának 

egyeztetése. 

Tételes egyeztetés, tételes 

kapcsolódó vizsgálat. 

2.) A 2013.évi beszámoló 

megbízhatóságának 

vizsgálata 

2013. évi beszámoló mérlegsorai 

alátámasztottságának vizsgálata 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

3.) A FEUVE rendszer 

működésének vizsgálata 

Az ellenőrzési nyomvonalak 

szabályszerűségének, 

megbízhatóságának vizsgálata 

A működtetett rendszerek 

összehasonlítása 

4.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A szabályozottság, szabályszerűség 

elemzése 

Pénzügyi ellenőrzés, egyeztetés, 

mintavételes vizsgálat 

 

5.) A köznevelési 

tevékenység átfogó 

vizsgálata  

A gazdálkodás szabályszerűségének, 

hatékonyságának minősítése 

Rendszerellenőrzés, működő 

struktúrák összefüggés-vizsgálata 

6.) A járóbeteg szakellátás 

átfogó vizsgálata  

A gazdálkodás szabályszerűségének 

minősítése, az eredményesség 

alakulása 

Teljesítményellenőrzés, a 

dokumentumok szúrópróbaszerű 

kiválasztás alapján történő tételes 

vizsgálata 

 
 
 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okok adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása.  

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 
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I.2. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGET EL ŐSEGÍTŐ ÉS 
AKADÁLYOZÓ TÉNYEZ ŐK BEMUTATÁSA (BKR.48.§ AB) PONT) 
 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. Az 

ellenőrzött szervezeti egységek vezetői és alkalmazottai együttműködőek. A belső ellenőrzési 

szervezeti egységet egy külső szolgáltató jelenti, aki megbízása alapján egyúttal a belső 

ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és 

képesítési követelményeknek. Szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A 

belső ellenőr kötelező továbbképzése 2014. évben megtörtént. A belső ellenőr két 

meghirdetett kurzust is elvégzett. Az ellenőrzési jelentések kiváló minősítésűek. A 

kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és tartalmi 

követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. A jelentések elfogadottsága 100 %-os. 

A belső ellenőr a szabályozottság és hatékonyság érdekében ajánlásokat fogalmazott meg, 

melyek megvalósítható javaslatoknak bizonyultak. 

Az ellenőrzés közvetlen hatására több megállapítás nyomán azonnali korrekcióval reagált az 

ellenőrzött szervezet, így ezen megállapításokkal összefüggésben intézkedési terv nem 

készült. Ez a körülmény is az ellenőrzés hatékonyságát igazolja. 

 
A belső ellenőrzés technikai feltételei megfelelőek. Rendelkezésre áll számítógép, internet - 

hozzáférési lehetőség. Van külön asztal és tároló szekrény. 

 

I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 
 
 
Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységét egy fő külső szolgáltató jelenti. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök 
szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása 
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(Bkr.18.-19.§-a alapján) 
 

 Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységének függetlensége biztosított. Az 

SZMSZ– ben megfelelően rögzített a szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a 

jegyzőhöz tartozik. 

Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 
 
2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 
 
 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges 
korlátozások bemutatása 

 
 
A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 
 
 

I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
 
A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 

 
I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 
A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 
ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 
 
A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 
 
A nyilvántartásban szerepelnek: 
 

- az ellenőrzés azonosítói 
- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 
- az ellenőr neve 



379 
 

 

- jelentősebb megállapítások 
- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó 
javaslatok 

 
 
A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

Fejlesztési cél a szervezeti egységek, intézmények vezetőivel való szoros együttműködés a 

belső kontrollok kialakításában, működtetésében. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA (BKR. 48.§ AC) PONT) 
 
Írásbeli felkérés nem volt. 
 
Szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységek: 
 
 

Tárgy Eredmény 
- szabályzatok, számlarend összefüggések elemzése, szabályozottság 

javult 
- adótörvények változása érintettek tájékoztatása, a jó alkalmazások 

minősége emelkedett 
- FEUVE útvonalak elemzése folyamatok átláthatóbbak lettek 

- az új számviteli szabályozás gyakorlati 
értelmezése 

módszertani kérdések tisztázódtak 

 
 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 
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II. 1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZER ŰSÉGÉNEK, 
GAZDASÁGOSSÁGÁNAK ÉS  EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK (BKR.48.§BA) PO NT) 
 

 
 

Kiemelt kategóriájú megállapítások 
 

Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 
A FEUVE rendszer 
működésének 
vizsgálata 

1. Intézményi szinten az 
ellenőrzési nyomvonalak nem 
fedik le a teljes működést  

A belső kontrollok 
érvényesülése 
akadályozott 

A nyomvonal 
szabályozás módosítása 

Járóbeteg 
szakellátás 
vizsgálata 

1. A követelések elfogadtatása 
nem kellően dokumentált 

A belső kontrollok 
érvényesülése 
akadályozott 

Egyeztetés, a 
dokumentálás 
felülvizsgálata 

2. A fenntartható működés 
feltételeinek kidolgozása 

A hatékony 
gazdálkodás 
érvényesülése 
akadályozott  

Az üzleti terv 
dokumentált, tételes 
kidolgozása 

   

 

II. 2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE  
(BKR.48.§BB) PONT) 
 
A 2014. évi belső ellenőrzés minden vizsgálata alapvetően a belső kontrollok érvényesülésére 
koncentrált. 
 
 

1.  Kontrollkörnyezet 

 

1.1.Célok és szervezeti felépítés 

 

Az Ercsi Város Önkormányzata stratégiai célkitűzéseit, a képviselő-testület által 

jóváhagyott különféle területekre koncentráló stratégiai tervek, valamint az SZMSZ 

tartalmazza. 

A célrendszert valamennyi vezető és dolgozó ismeri. Az önkormányzat honlapján 

bárki számára könnyen hozzáférhető. 

Az Önkormányzat és Intézményei szervezeti felépítése minden érintett által ismert. A 

munkaköri leírásban is az adott egyén szempontjából egyértelmű a helyzetismertetés. 

 

 

 
1.2.Belső szabályzatok 
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Ercsi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabályozottsága magas 

színvonalú. Minden szükséges szabályzattal rendelkeznek, azokat megfelelően 

kezelik, frissítik, de az intézményekre és a nemzetiségi önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó kiterjesztő hatály, fejlesztésre szorul. 

Az ellenőrzések során meggyőződtem, hogy a vonatkozó szabályzatok, szabályok 

ismerete megfelelő. 

A tevékenység jellege miatt az egyes szervezeti egységek feladatellátása jól mérhető. 

A vezetés információi a teljesítményekről naprakészek. A gazdaságos, hatékony és 

eredményes munkavégzés jellemző. Az indikátorok kialakítása a meghatározó 

területeken megtörtént. (pl. szociális juttatások, segélyezettek, megoszlása, juttatások 

jellemzői stb.) 

A szabályzatokban rögzített kötelezettségek, jogok a munkaköri leírásban személyre 

szólóan lebontottak. A munkaköri leírások színvonala jó. 

Az új belépőkkel a saját és a kapcsolódó területek munkavégzési szabályait is 

megismertetik. 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a gyakorlatban is jól működik.  

Naprakészen vezetik a szabályzatok megismerési nyilvántartását. 

A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további minőségi fejlesztésre 

szorulnak. 

 

1.3.Feladat-és felelősségi körök 

 

A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban 

rögzítik. A rögzítés helye jellemzően az SZMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei és 

az egyes eljárásrendeket tartalmazó belső szabályzatok. 

A feladat –és felelősségi körök jól strukturáltak. 

A munkaköri leírások szerkezete jó, a leírás kellően informatív. Az intézmények 

dolgozói ismerik a feladataikat, tisztában vannak a szervezetben elfoglalt helyükkel, a 

szervezeti kapcsolatokkal, a felelősségi szintek rendszerével. 

 

1.4.A folyamatok meghatározása és dokumentálása  
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Az egyes intézmények táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalakat használnak. Ezek 

a legfontosabb folyamatokra kidolgozottak és használhatók. 

Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizáltak, de bővítésük szükséges. 

 

 

 

1.5.Humánerőforrás 

 

A feladatellátáshoz szükséges létszámú és felkészültségű szakember rendelkezésre áll. 

A képesítési feltételek ellenőrzése folyamatos. 

A meghirdetett álláspályázatok kellően konkrétak, és a kiválasztás során se térnek el 

az előzetesen megfogalmazott követelményektől. A meghallgatásokon egyszerre 

mindig több vezető van jelen. 

 

A munkatársak munkateljesítményét a szakmai csoportok értekezletein folyamatosan 

értékelik. Az írásos értékelés (minősítés) a törvényi előírásoknak megfelel. 

 

1.6.Etikai értékek és integritás  

 

A magas-fokú elkötelezettség jellemző az alaptevékenység, a közszolgálat értékei 

iránt. Íratlan magatartási szabályok a mindennapi munkavégzés során hatékonyan 

érvényesülnek. A vezetői példamutatás a jellemző. 

 

 

Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok 

„kontrollkörnyezet” eleme Ercsi Város Önkormányzatánál, Polgármesteri 

Hivatalában és Intézményeiben megbízhatóan működik. 

  

2. Kockázatkezelési rendszer  

 

2.1.A kockázatok meghatározása és felmérése 

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a kockázatkezelés rendjét kialakította 

és működteti.  
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A vezetés valamennyi, a szervezetet érintő jelentős kockázatot ismer. A 

kockázatkezelés egy állandóan változó folyamat. 

A kapcsolódó intézményi szintű szabályozás folyamatban van. 

 

2.2.A kockázatok elemzése 

 

A kockázatok jellemzően nem külön írásos kockázat-nyilvántartásban jelennek 

meg, hanem különböző szabályzatokban, eljárásrendekben, sokszor nem kerülnek 

egyedileg írásban rögzítésre, viszont az eredményes kezelés általános. 

 

 
2.3.A kockázatok kezelése  
 

A kockázatok kezelését az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetése 

kiemelt feladatának tekinti. 

A kockázatkezelés a gyakorlatban megbízhatóan és jól működik. 

  

2.4.A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata 

 

Az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon 

követése általában megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését 

folyamatosan felülvizsgálják. 

Az intézményi szintű szabályozást még nem fejezték be. 

  

2.5.A csalás, korrupció lehetősége 

 

A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét jelentősen 

lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok közül a 

„kockázatkezelés” az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban a gyakorlatban 

működik, az írásbeliség fejlesztésre szorul. Az intézmények szintjén a hiányzó szabályozás 

bevezetését meg kell gyorsítani.  
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3. Kontrolltevékenységek 

 

3.1.Kontroll stratégiák és módszerek 

 

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 

A jegyző kötelezettsége, hogy a belső kontrollrendszer működéséről írásban felelős 

nyilatkozatot tegyen. Ennek a nyilatkozatnak a megalapozottságát biztosítja a 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, azon belül is a” négy szem 

elvének” alkalmazása, mely módszerek különösen a gazdasági, pénzügyi területeken 

eredményesen és teljes körűen működnek. 

Az adatkezelés biztonságos, de fejleszthető. 

 

3.2.Feladatkörök szétválasztása 

 

Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz hozzárendelték a 

megfelelő kontrolltevékenységeket. A feladatkörök egyértelműen szétválasztottak. A 

működő struktúrának megfelelő a szervezeten belüli differenciálás. 

 

3.3.Feladatvégzés folytonossága 

 

A munkaköri átadás-átvételek gyakorlata jó, megfelel a biztonságos és folyamatos 

működés feltételeinek. 

Az államháztartási belső kontrollok „kontrolltevékenységek” eleme a gyakorlatban jól 

működik, a szabályozás megfelelő. 

 

 

4. Információ és kommunikáció 

 

4.1.Információ és kommunikáció 
 

A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek 

tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. 
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A belső adatforgalom jellemzően belső hálózaton keresztül bonyolódik. A vezetői 

információs rendszer is fejlesztés alatt áll. Adatkezelésre vonatkozóan van szabályzat. Az 

adathozzáférési szintek kialakítottak. A dolgozóknak, a feladatellátáshoz szükséges 

információk rendelkezésre állnak. 

 

4.2.Iktatási rendszer 

 

Az iktatási rendszer hivatali szinten szervezett. A bekerülés, a tárolás, a kikérés és 

lekérdezés szabályait rögzítették, a hozzáférési jogosultságokat megállapították. 

 

4.3.Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése 

 

A hiányosságok, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakították. 

Az intézményi iktatási rendszerek egységesítése folyamatban van. 

 

Az államháztartási belső kontrollok „információ és kommunikáció” eleme a gyakorlatban 

működik, de a folyamatos fejlesztése indokolt. 

 

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

5.1.A szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

 

A közösségi célok megvalósításának mérésére szolgál a gazdasági, pénzügyi területen 

keletkező mutatószámok rendszere, a szakmai teljesítmények mérőszámai, és ezek 

összehasonlítása az adott indikátorok meghatározott határértékével. 

 

5.2.A belső kontrollok értékelése 

 

A vezetés a belső kontrollrendszert évente felülvizsgálja, a feltárt hibák kijavításáról 

folyamatosan intézkedik. 

 

 

5.3.Belső ellenőrzés 
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A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A belső ellenőrzés 

funkcionálisan független, vizsgálatait a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési 

standardok alapján végzi. 

 

Az államháztartási belső kontrollok „nyomon követési rendszer„, monitoring eleme 

működik, de érdemi, folyamatos felülvizsgálata, a mérőszám-rendszerek aktualizálása 

elengedhetetlen. 

 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 
 

 
Ellenőrzési javaslatok és az intézkedési tervek kapcsolata 

 
2014. év 

 
Megnevezés Előző évi 

intézkedés 
Javaslatok 

száma 
Intézkedési 
terven kívül 
megvalósult 

Intézkedési 
tervbe 

foglalt szám 

Lejárt 
határidő 

2015. évre 
áthúzódó 

Ercsi Város 
Önkorm. és 
Intézményei 

0 22 19 3 0 0 

 
 
 

 
Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

Előző évről áthúzódó intézkedés nincs. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy lejárt határidejű intézkedés nincs. 

Az ellenőrzés megállapításaira született intézkedések részletezését a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

2014. évi terv szerinti ellenőrzésekben rögzített javaslatok, és a megtett intézkedések 

kapcsolatának alakulása. 
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1.Ellenőrzési téma a 2013. évi központi támogatások, igénylések, felhasználások 

jogszerűségét megalapozó dokumentumok vizsgálata  

Az ellenőrzés a nyilvántartások vezetésével kapcsolatban 2 ajánlást tett, melyeket már a 

helyszíni vizsgálat során alkalmaztak. Az ellenőrzöttek intézkedési terv készítésére nem 

kötelezettek. 

 

2.Ellenőrzési téma a 2013. évi beszámoló megbízhatóságának vizsgálata 

Az ellenőrzés 3 átlagos jelentőségű javaslatot tett egyes mérlegtételek állományával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

3.Ellenőrzési téma a FEUVE rendszer működésének vizsgálata 

Az ellenőrzés 1 kiemelt és 4 átlagos jelentőségű ajánlást tett az intézményi szintű ellenőrzési 

nyomvonalak bővítésével összefüggésben. Intézkedési terv készült, a 2014. évre előirányzott 

feladatokat megvalósították. 

 

4.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

A pénzkezelés folyamatát vizsgálta az ellenőrzés, és 4 átlagos jelentőségű megállapítást tett, 

melyek kapcsán a helyszíni vizsgálat során a szükséges intézkedéseket megtették. Intézkedési 

terv készítésére nem kötelezettek. 

 

5.Ellenőrzési téma a köznevelési tevékenység átfogó vizsgálata 

Az óvodákban a gazdálkodás hatékonyságát és szabályszerűségét vizsgálta az ellenőrzés. 4 

átlagos jelentőségű javaslatot tett, a szervezetek a kifogásolt gyakorlatot korrigálták. 

Intézkedési terv készítésére nem kötelezettek. 

 

6.Ellenőrzési téma a járóbeteg szakellátás átfogó vizsgálata   

Az ellenőrzés a szabályozottsággal, a követeléskezeléssel összefüggésben 6 átlagos és 2 

kiemelt jelentőségű javaslatot tett. Intézkedési terv készült. A 2014. évre tervezett feladatokat 

megvalósították. 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 
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Ercsi, 2015. 02.13. 
 
Az éves jelentést összeállította: 
 
Mikóné Horváth Rita 
mb. belső ellenőr, mint 
ellenőrzési vezető 
                                                                
 
 
A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 
egyetértek, azt jóváhagyom, a polgármesteri előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-
testületi elfogadását javaslom. 
 
 
Ercsi, 2015.03.31. 
 
        Dr. Feik Csaba  
              jegyző 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott Dr., Feik Csaba, Ercsi Város Önkormányzat jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony 
működéséről, 
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 
az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáról, 
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 
hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről, 
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és 
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

           A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

5.4. Célok és szervezeti felépítés 
„Az Ercsi Város Önkormányzata stratégiai célkitűzéseit, a képviselő-testület által jóváhagyott különféle 
területekre koncentráló stratégiai tervek, valamint az SZMSZ tartalmazza. 
A célrendszert valamennyi vezető és dolgozó ismeri. Az önkormányzat honlapján bárki számára 
könnyen hozzáférhető. 
Az Önkormányzat és Intézményei szervezeti felépítése minden érintett által ismert. A munkaköri 
leírásban is az adott egyén szempontjából egyértelmű a helyzetismertetés.” 
 
5.5. Belső szabályzatok 
„Ercsi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabályozottsága magas színvonalú. Minden 
szükséges szabályzattal rendelkeznek, azokat megfelelően kezelik, frissítik, de az intézményekre és a 
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó kiterjesztő hatály, fejlesztésre szorul. 
Az ellenőrzések során meggyőződtem, hogy a vonatkozó szabályzatok, szabályok ismerete megfelelő. 
A tevékenység jellege miatt az egyes szervezeti egységek feladatellátása jól mérhető. A vezetés 
információi a teljesítményekről naprakészek. A gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés 
jellemző. Az indikátorok kialakítása a meghatározó területeken megtörtént. (pl. szociális juttatások, 
segélyezettek, megoszlása, juttatások jellemzői stb.) 
A szabályzatokban rögzített kötelezettségek, jogok a munkaköri leírásban személyre szólóan 
lebontottak. A munkaköri leírások színvonala jó. 
Az új belépőkkel a saját és a kapcsolódó területek munkavégzési szabályait is megismertetik. 
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A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a gyakorlatban is jól működik.  
Naprakészen vezetik a szabályzatok megismerési nyilvántartását. 
A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további minőségi fejlesztésre szorulnak.” 
 
5.6. Feladat-és felelősségi körök 
„A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban rögzítik. A rögzítés 
helye jellemzően az SZMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei és az egyes eljárásrendeket tartalmazó 
belső szabályzatok. 
A feladat –és felelősségi körök jól strukturáltak. 
A munkaköri leírások szerkezete jó, a leírás kellően informatív. Az intézmények dolgozói ismerik a 
feladataikat, tisztában vannak a szervezetben elfoglalt helyükkel, a szervezeti kapcsolatokkal, a 
felelősségi szintek rendszerével.” 
 
5.7. A folyamatok meghatározása és dokumentálása  
„Az egyes intézmények táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalakat használnak. Ezek a legfontosabb 
folyamatokra kidolgozottak és használhatók. 
Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizáltak, de bővítésük szükséges.” 
 
5.8. Humánerőforrás 
„A feladatellátáshoz szükséges létszámú és felkészültségű szakember rendelkezésre áll. A képesítési 
feltételek ellenőrzése folyamatos. 
A meghirdetett álláspályázatok kellően konkrétak, és a kiválasztás során se térnek el az előzetesen 
megfogalmazott követelményektől. A meghallgatásokon egyszerre mindig több vezető van jelen. 
A munkatársak munkateljesítményét a szakmai csoportok értekezletein folyamatosan értékelik. Az 
írásos értékelés (minősítés) a törvényi előírásoknak megfelel.” 
 
5.9. Etikai értékek és integritás  
„A magas-fokú elkötelezettség jellemző az alaptevékenység, a közszolgálat értékei iránt. Íratlan 
magatartási szabályok a mindennapi munkavégzés során hatékonyan érvényesülnek. A vezetői 
példamutatás a jellemző.” 
„Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok „kontrollkörnyezet” eleme 
Ercsi Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalában és Intézményeiben megbízhatóan 
működik.” 

Kockázatkezelési rendszer: 

           A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

1.1. A kockázatok meghatározása és felmérése 
„Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a kockázatkezelés rendjét kialakította és működteti.  
A vezetés valamennyi, a szervezetet érintő jelentős kockázatot ismer. A kockázatkezelés egy 
állandóan változó folyamat. 
A kapcsolódó intézményi szintű szabályozás folyamatban van.” 
 

1.2. A kockázatok elemzése 
„A kockázatok jellemzően nem külön írásos kockázat-nyilvántartásban jelennek meg, hanem 
különböző szabályzatokban, eljárásrendekben, sokszor nem kerülnek egyedileg írásban rögzítésre, 
viszont az eredményes kezelés általános.” 

1.3. A kockázatok kezelése  
„A kockázatok kezelését az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetése kiemelt feladatának 
tekinti. 
A kockázatkezelés a gyakorlatban megbízhatóan és jól működik.” 

  
1.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata 

„Az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése 
általában megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 
felülvizsgálják. 
Az intézményi szintű szabályozást még nem fejezték be.” 

  
1.5. A csalás, korrupció lehetősége 
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„A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét jelentősen lecsökkenti, 
valószínűsége csekély.” 

 
 „Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok közül a „kockázatkezelés” az 
Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban a gyakorlatban működik, az írásbeliség fejlesztésre 
szorul. Az intézmények szintjén a hiányzó szabályozás bevezetését meg kell gyorsítani.” 

 

 

 

 
Kontrolltevékenységek: 

            A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

1.1. Kontroll stratégiák és módszerek 
„A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez igazodóan 
kialakított kontrollpontok meghatározása. 
A jegyző kötelezettsége, hogy a belső kontrollrendszer működéséről írásban felelős nyilatkozatot 
tegyen. Ennek a nyilatkozatnak a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 
különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen és teljes körűen működnek. 
Az adatkezelés biztonságos, de fejleszthető.” 

 
1.2. Feladatkörök szétválasztása 

„Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz hozzárendelték a megfelelő 
kontrolltevékenységeket. A feladatkörök egyértelműen szétválasztottak. A működő struktúrának 
megfelelő a szervezeten belüli differenciálás.” 

 
1.3. Feladatvégzés folytonossága 

„A munkaköri átadás-átvételek gyakorlata jó, megfelel a biztonságos és folyamatos működés 
feltételeinek.” 
 
„Az államháztartási belső kontrollok „kontrolltevékenységek” eleme a gyakorlatban jól működik, 
a szabályozás megfelelő.” 

 
Információs és kommunikációs rendszer: 

             A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

1.1. Információ és kommunikáció 
„A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek tájékoztatása, és a 
belső adatforgalom szabályozása. 
A belső adatforgalom jellemzően belső hálózaton keresztül bonyolódik. A vezetői információs 
rendszer is fejlesztés alatt áll. Adatkezelésre vonatkozóan van szabályzat. Az adathozzáférési 
szintek kialakítottak. A dolgozóknak, a feladatellátáshoz szükséges információk rendelkezésre 
állnak.” 

 
1.2. Iktatási rendszer 

„Az iktatási rendszer hivatali szinten szervezett. A bekerülés, a tárolás, a kikérés és lekérdezés 
szabályait rögzítették, a hozzáférési jogosultságokat megállapították.” 

 
1.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése 

„A hiányosságok, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakították. 
Az intézményi iktatási rendszerek egységesítése folyamatban van.” 

 
 „Az államháztartási belső kontrollok „információ és kommunikáció” eleme a gyakorlatban 
működik, de a folyamatos fejlesztése indokolt.” 
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Nyomon követési rendszer (monitoring): 

             A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

1.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja 
„A közösségi célok megvalósításának mérésére szolgál a gazdasági, pénzügyi területen keletkező 
mutatószámok rendszere, a szakmai teljesítmények mérőszámai, és ezek összehasonlítása az adott 
indikátorok meghatározott határértékével.” 
 

1.2. A belső kontrollok értékelése 
„A vezetés a belső kontrollrendszert évente felülvizsgálja, a feltárt hibák kijavításáról 
folyamatosan intézkedik.” 
 

 
1.3. Belső ellenőrzés 

„A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A belső ellenőrzés 
funkcionálisan független, vizsgálatait a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 
alapján végzi.” 

 
 „Az államháztartási belső kontrollok „nyomon követési rendszer,, monitoring eleme működik, de 
érdemi, folyamatos felülvizsgálata, a mérőszám-rendszerek aktualizálása elengedhetetlen.” 

 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 
átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és 
bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Ercsi, 2015. április 28. 

P. H. 

................................................. 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .................................. 
P. H. 

................................................. 
aláírás 
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Vezetői összefoglaló 

 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 
ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 
 
 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján  
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  
- az intézkedési tervek megvalósítása. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 
 
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzése Ercsi Város 
Önkormányzata kiterjesztett hatályú stratégiai ellenőrzési terve, valamint a belső ellenőrzési 
kézikönyvének módszertana szerint, megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a 
kapcsolódó útmutató szerinti módszertani ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 
átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 
ellenőrzési terv megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 
megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  
 
 
Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 
 

A belső ellenőrzés 2014. évben a horvát nemzetiségi önkormányzatnál egyetlen pénzügyi 

ellenőrzést végzett, melynek tárgya a készpénzkezelés vizsgálata volt. A feladat-meghatározás 

a kiterjesztett hatályú stratégiai terven alapult, és a szintén kiterjesztett hatályú Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban történt.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés 

célját illetően az ellenőrzés téma-ellenőrzés volt. Az ellenőrzést külső szolgáltató végezte, aki 

közvetlenül a jegyző irányítása mellett látja el a feladatát. 

I.1. AZ ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE. (BKR. 48.§ AA) PONT) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, 
az ellenőrzések összesítése  

 

A 2014.évi ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult. A belső ellenőrzés által elvégzett 

vizsgálat eredményének ismeretében biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a 

kockázatos területek megfelelő mértékben bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok 

meghatározása, a kockázat súlyozása megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés jellemző adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évi terv egyetlen ellenőrzési témakört tartalmazott, melynek végrehajtása 

maradéktalanul teljesült. 



402 
 

 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 10. Az ellenőrzés 

során az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségi megállapítást tett. Kiemelt jelentőségű javaslat nem 

volt, a vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

Tehát 2014. évben 1 pénzügyi ellenőrzés volt Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatánál. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 
2014. évi terv szerinti ellenőrzés  
 

Tárgy Cél Módszer 

1.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A pénzkezelési folyamat 

szabályozottságának, 

szabályszerűségének minősítése 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

 
 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, 
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okok adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása.  

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 

 

I.2. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGET EL ŐSEGÍTŐ ÉS 
AKADÁLYOZÓ TÉNYEZ ŐK BEMUTATÁSA (BKR.48.§ AB) PONT) 
 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. A 

belső ellenőr megbízása alapján egyúttal a belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr 

maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és képesítési követelményeknek. Szerepel a 
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Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A belső ellenőr kötelező továbbképzése 

2014. évben megtörtént.  

Az ellenőrzési jelentés a kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és 

tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelel. A jelentés elfogadottsága 100 %-os. 

I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 
 
 
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzését Ercsi Város Polgármesteri 

Hivatal belső ellenőrzési egységét jelentő, egy fő külső szolgáltató látja el. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök 
szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása 

(Bkr.18.-19.§-a alapján) 
 
A belső ellenőrzési egység függetlensége biztosított. Az SZMSZ– ben megfelelően rögzített a 

szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a jegyzőhöz tartozik. 

Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 
 
2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 
 
 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges 
korlátozások bemutatása 

 
 
A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 
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I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
 
A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 

I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 
ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 
 
A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 
 
A nyilvántartásban szerepelnek: 
 

- az ellenőrzés azonosítói 
- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 
- az ellenőr neve 
- jelentősebb megállapítások 
- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó 
javaslatok 

 
 
A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA (BKR. 48.§ AC) PONT) 
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Írásbeli felkérés nem volt. A belső ellenőr tanácsadói tevékenységét a nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodási feladatait is ellátó szervezet tevékenységét segítendő fejti ki. 
 
 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 
 

II. 1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZER ŰSÉGÉNEK, 
GAZDASÁGOSSÁGÁNAK ÉS  EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK (BKR.48.§BA) PO NT) 
 
Kiemelt jelentőségű javaslat megállapítására nem került sor. 

 

II.2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
(BKR.48.§BB) PONT) 
 
 

1.  Kontrollkörnyezet 

 

          Célok és szervezeti felépítés megjelenítésének terepe a szervezeti és működési 

          szabályzat. A nemzetiségi önkormányzat működési kereteit a kiterjesztett hatályú belső  

          szabályzatok rögzítik. A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további  

          minőségi fejlesztés szükséges. 

 

            2.    Kockázatkezelési rendszer  

 

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése és kezelése a jövőben még nagyobb 

összpontosítást kíván. A kontrollok kialakítása folyamatban van. Az egyes kockázati 

tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése általában 

megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 

felülvizsgálják. A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét 

jelentősen lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

6. Kontrolltevékenységek 
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A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 

Ennek a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 

különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen működnek. 

 

7. Információ és kommunikáció 

 
      A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek  

      tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. A nemzetiségi önkormányzat  

      szükség szerint a polgármesteri hivatalban működtetett rendszert használja. 

 

8. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

  

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A szükséges 

mérőszámok kialakítása folyamatban van. 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 
 

 
Intézkedési terv készítésére való kötelezés nem volt. 
 
Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

1.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségű javaslatot tett a készpénzforgalom dokumentálásával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 
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Ercsi, 2015. 02. 13. 
 
 
Az éves jelentést összeállította:                              Mikóné Horváth Rita 
                                                                                   mb. belső ellenőr, 
                                                                           mint belső ellenőrzési vezető 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 
egyetértek, azt jóváhagyom, az előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-testületi 
elfogadását javaslom. 
 
Ercsi, 2015. 03. 31.  
 
                                                  Dr. Feik Csaba  
              jegyző 
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19. napirendi pont: A III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-120/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd hozzáteszi még, ő támogatja a negyedik 
háziorvosi körzet létrehozását, hiszen – bár orvosaink remekül dolgoznak – már nem fiatalok. 
Túlterheltek, sokkal több beteggel foglalkoznak, mint amennyi vállalható lenne. Majd azt kéri 
még, hogy – elfogadás esetén – a határozat felelősének Dr. Balázs-Fülöp Ferencet is vegyék 
fel. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, Ercsi felnőtt lakossága kb. 6500 fő. Ez 
azonban csak egy relatív szám, hiszen sokan vannak olyanok is, akik nem jelentkeztek be ide, 
azonban az orvosi ellátást itt veszik igénybe. A negyedik orvosi praxis létrehozását indokolja 
az az igény is, hogy az egészségügyi ellátás színvonala ne csökkenjen, hanem inkább minél 
jobb színvonalú ellátást tudjanak biztosítani az ercsi lakosságnak. Továbbá, a lakosság elvárja 
tőlük, hogy amit választási ígéretként tettek, azt meg is valósítsák. A legnagyobb problémát a 
folyamatos ügyeleti ellátás okozza. Kellemetlen az a várakozó beteg számára, amikor az 
éppen rendelő orvost házhoz hívják, s ameddig a beteg élete nincs biztosítva, vagy ameddig a 
mentő oda nem ér, a helyszínt nem hagyhatja el az orvos. A folyamatos ügyeleti ellátást 
kétféle képpen lehet megoldani: az egyik az, ahogyan Ercsiben is van (19-8 óráig van 
ügyeletes orvos), a másik megoldás szerint pedig folyamatos ügyeleti ellátás van biztosítva 
egy orvos által (megjegyzi, hogy ez a megoldás a negyedik háziorvosi praxis kialakításánál 
többe kerülne).  
 
Győri Máté polgármester kérdezi, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a témához? 
Miután nincs, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi 
körzet létrehozásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete III. számú (negyedik) felnőtt háziorvosi 
körzetet kíván létrehozni. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a 
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnökét a körzet létrehozásával 
kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzésére, az álláshely pályázat Képviselő-testület elé 
terjesztésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 

Határid ő: a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülése 
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20. napirendi pont: A Junior Zrt-vel megkötött koncessziós szerződésben foglaltak 
ellenőrzésére élelmezési szakember megbízásáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester röviden ismerteti a 100-127/2015. iktatószámú előterjesztést 
(jegyzőkönyv 22. számú melléklete), majd átadja a szót Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, felvették a kapcsolatot Paréjné Kisa Judittal, aki 5000 fős 
közétkeztetést vezet, gyakorlattal és megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik. Árajánlatot 
kértek tőle azért, hogy a Junior Zrt-vel kötött szerződésben foglaltak szerint tudja az 
önkormányzat szakértő által ellenőrizni az ételek mennyiségét és minőségét, illetve a szállítási 
feltételeket. Amennyiben a testület elfogadja az árajánlatot, ezt a mukát már a következő 
héten el tudják kezdeni először az intézményeken keresztül, azután pedig a konyhán 
kísérnének végig egy napot. Ő személy szerint elfogadhatónak tartja az árajánlatot, s azt 
támogatja. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, Karsai képviselő úr által vetődött fel az a kérdés, 
hogy ez az ellenőrzés mennyire lesz eredményes. Véleménye szerint olyan jó szakemberekről 
van szó ebben a témában, akik tudják az étel előmenetelét, ismerik az útját, s az ellenőrzés 
hatékony lesz.  
 
Győri Máté polgármester egy másik (hasonló) témával kapcsolatban elmondja, értesítést 
kapott egy gyermekétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázatról, melynek keretén belül 75 %-
os támogatásra van lehetőség már működő konyha felújítására, akadálymentesítésére. A 
pályázatot május 29-ig kell elkészíteni. Errúl döntést hozni jelenleg nem szükséges, azonban 
kérdezi képviselő-társai véleményét a dologról, érdekli-e őket a lehetőség? 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő válaszol: mindenképpen. 
 
Győri Máté polgármester, miután a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás 
nem hangzik el, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ercsi közétkeztetés helyzetéről történő 
objektív, átfogó értékelés elkészítésére előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az ercsi közétkeztetés helyzetéről történő objektív, átfogó értékelés elkészítésére 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ercsi közétkeztetés minőségének javulása 
érdekében, a jelenlegi közétkezetés helyzetéről történő objektív, átfogó értékelés elkészítésére 
140.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
a dologi kiadásai terhére. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

21. napirendi pont: Őrzés védelmi és GPRS távfelügyeleti szolgáltatás biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-125/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. melléklete, majd a gazdasági programra is visszautal: a spórolás és a 
racionálás érdekében célszerűnek látszik az ilyen szerződések újragondolása. Az 
intézményvezetőknek javasolja új árajánlatok bekérését. Kérdezi, van-e valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban? 
 
Karsai Gergely képviselő elmondja, az elmúlt négy évben volt már ehhez hasonló 
próbálkozás, s reméli, hogy most több sikerrel fognak járni az ügyben. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak róla. 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei 
vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására 
megkötött szerződések felülvizsgálatáról, új ajánlatok megkéréséről 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról, új 

ajánlatok megkéréséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert az 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vagyonvédelmének érdekében új vagyonvédelmi 
GPRS távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó ajánlatok bekérésére. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az intézményvezetőknek saját 
intézményeik vagyonvédelmének érdekében új vagyonvédelmi GPRS távfelügyeleti 
szolgáltatásra vonatkozó ajánlatok bekérését. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
   Bosnyák Istvánné intézményvezető 
              Ábrahám Gabriella intézményvezető 
              Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető 
              Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
              Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető 
Határid ő: 2015. május 31. 
 

22. napirendi pont: Tájékoztató az újrahasznosított hulladékból előállított köztéri 
bútorokról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-134/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. melléklete, majd elmondja még, az újrahasznosított hulladékból 
előállított utcai szemetes előállítási költsége bruttó 5.000 Ft/db. Javasolja, hogy egy 
meghatározott időre – pl. három hónapra – felvesznek 3 embert, akiknek a gyártás lenne a 
feladata. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, ezeknek a bútoroknak az előállításához elég kevés idő 
szükséges, egy kukát egy ember 2,5 óra alatt készít el, s minden további kuka gyártása 
kevesebb időbe telik. Egy nap alatt megvan két padnak az összeállítása, sőt, még a 
kihelyezésük is belefér. Épp ezért – polgármester úr javaslatával kapcsolatban – felhívja a 
figyelmet arra, hogy három hónap alatt 3 ember rengeteg kukát, illetve padot tudna előállítani. 
Egy hónapra két embert javasol alkalmazni, akkor 10 nap alatt 20 pad készülhet el. A 
Pénzügyi Bizottság 72 kuka és 20 pad elkészítésére tett javaslatot. Ezek anyagköltsége 670 
ezer forint körül van.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy inkább készíttesenek több padot, hiszen abból a 
Dunapartra is legalább 10 darabot le lehet tenni. Javasolja, legyen 25 pad és 50 kuka. 
 
Gólics Ildikó képviselő véleménye szerint, ha odaállítanak embereket, akkor célszerű a 
kapacitást kihasználni. 
 
Győri Máté polgármester véleménye szerint pedig úgy is működhet a dolog, hogy a munkát 
25 pad és 25 kuka összeállítására veszi fel a dolgozó, s a saját idejét úgy osztja be, ahogyan ő 
jónak látja. Majd elmondja még, májusban fognak kapni 12 közmunkást, s a munkát akár 
velük is el lehet végeztetni. Végül azt javasolja, hogy erre a célra biztosítsanak 850 ezer forint 
pénzügyi keretet a költségvetés általános tartaléka terhére, azonban igyekezni fognak minél 
kevesebb összegből kihozni ezt. Kéri, hogy aki így egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újrahasznosított hulladékból készült kültéri 

hulladékgyűjtők, illetve virágtartóval kombinált padok Ercsiben történő előállításának és 
elhelyezésének támogatására pénzügyi keret biztosításáról 

9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az újrahasznosított hulladékból készült kültéri hulladékgyűjt ők, illetve virágtartóval 
kombinált padok Ercsiben történő előállításának és elhelyezésének támogatására 

pénzügyi keret biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az újrahasznosított hulladékból készült kültéri 
hulladékgyűjtők – 50 db –, illetve virágtartóval kombinált padok – 25 db – Ercsiben történő 
elhelyezését támogatja és a késztermékek előállítására 850.000,- Ft pénzügyi keretet biztosít 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
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Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

23. napirendi pont: Az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 17. és Ercsi-Sinatelep, Kölcsey u. 
30. szám alatti ingatlan felajánlásokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-126/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey utca 17. és 
Kölcsey utca 30. szám alatti ingatlanok megvásárlásának elutasításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi-Sinatelep, Kölcsey utca 17. és Kölcsey utca 30. szám alatti ingatlanok 
megvásárlására vonatkozó ajánlatról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni az Ercsi-Sinatelep, 
Kölcsey utca 17. és Kölcsey utca 30. szám alatti ingatlanokat.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

24. napirendi pont: A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi 
térítési díjairól és a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható 
kedvezmények mértékéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-115/2015. iktatószámú előterjesztést (jelen 
jegyzőkönyv 26. melléklete), majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a határozati 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. 

évi intézményi térítési díjairól és a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható 
kedvezmények mértékéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
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a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól és a személyi 
térítési díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. 
évi intézményi térítési díjait és a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható 
kedvezmények mértékét – e határozat melléklete szerint – elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését a társulási tanács ülésén szavazatával képviselje. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Melléklet a 151/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 
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25. napirendi pont: „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és karbantartása” tárgyú 
pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-119/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 27. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, egy pályázat érkezett 
be, a Kocka Kuckó Kft. részéről. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Karsai Gergely képviselő kifogásolja, hogy nem látja az ajánlatban a weblap fejlesztésére 
vonatkozó referenciát. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, ez valóban „gyengesége” a beadott pályázatnak. 
 
Karsai Gergely képviselő elmondja, nem bánta volna, ha a pályázó bemutatott volna 1-2 
weblapot, melyet ő készített, s megtekinthető, mivel a fejlesztési programjai sem weblaphoz 
kapcsolódnak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a beadott pályázat jogi 
szempontból nem felel meg a pályázati kiírásnak, mivel a pályázati feltételek között szerepel 
az öt referencia munka. Tehát a pályázat ilyen értelemben érvénytelen. Azonban elmondja azt 
is, hogy nem kötelező a pályázat kiírása, ajánlatkérések alapján is lehet szerződést kötni. 
 
Karsai Gergely képviselő elfogadja jegyző úr tájékoztatását, s ebben a formában javasolja a 
szerződésnek a Kocka Kuckó Kft-vel történő megkötését, de egyelőre csak a weblap 
kialakítására. Azonban az a kérése, hogy a szerződésbe kerüljön bele egy olyan jogi rész, 
amely arra vonatkozik, hogy mi történik akkor, ha nem tud teljesíteni.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy referenciamunka helyett arra kérjék fel a Kft-t, 
hogy a weblap tervezetét nyújtsák be azért, hogy lássák, hogy milyen lenne az oldal, amit 
létre szeretnének hozni. Így két részből fog állni a dolog: az egyik a fenntartási, a másik pedig 
a kiépítési rész. 
 
Karsai Gergely képviselő javasolja, hogy a fejlesztés tekintetében úgy írják meg a 
szerződést, hogy a kifizetés csak akkor történhet meg, ha a teljesítésigazolás kiállításra kerül.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, két határozati javaslatról szükséges döntést hozni: a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, illetve a kialakításra vonatkozó szerződésnek a 
Kocka Kuckó Kft-vel történő megkötéséről. Először azt kéri, hogy a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és 

karbantartása” tárgyú pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és karbantartása” tárgyú pályázat 
eredménytelenné nyilvánításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása és 
karbantartása” tárgyú pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután új határozati javaslatot fogalmaz meg: Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása” 
tárgyú megbízási szerződésnek a Kocka Kuckó Kft-vel történő megkötését. A weblap 
karbantartására vonatkozó szerződés megkötéséről annak kialakítását követően dönt a 
Képviselő-testület. Majd kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka 
Kuckó Kft. között, „Ercsi Város weblapjának ki/átalakítása” tárgyú megbízási szerződés 

megkötéséről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között, „Ercsi Város weblapjának 

ki/átalakítása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az „Ercsi Város weblapjának 
ki/átalakítása” tárgyú megbízási szerződésnek a Kocka Kuckó Kft-vel történő megkötését. A 
weblap karbantartására vonatkozó szerződés megkötéséről annak kialakítását követően dönt a 
Képviselő-testület.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város weblapjának ki/átalakításához 
szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megbízási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. május 1. 
 

26. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői állására benyújtandó pályázatok véleményezésére bizottság 
megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-122/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság 

megválasztásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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154/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állásra benyújtott 

pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a 
pályázók meghallgatására a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 
A bizottság  elnöke: Dr. Hekmanné Balázs Mária önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Török Rita delegált szakértő  
    Kaposi Józsefné közalkalmazott 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

27. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására 
benyújtandó pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-123/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a delegált szakértő 
személye egyeztetés alatt van, a határozatban majd szerepelni fog. Kéri, hogy aki elfogadja a 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
állásra benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság megválasztásáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok 
véleményezésére bizottság megválasztásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére, illetve a pályázók meghallgatására a Kjt. 
20/A. § (6) bekezdése alapján bizottságot választ. 
 
A bizottság  elnöke: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc önkormányzati képviselő  
  tagjai:   Kerekes László delegált szakértő  
    Dr. Feik Csaba jegyző  
 
 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 

Határid ő: azonnal 
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28. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-116/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 30. 
számú melléklete), majd átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az önkormányzati rendelet újraalkotására azért van 
szükség, mert a Kormányhivatal a Kúria döntése alapján felhívással fordult az 
önkormányzatokhoz a rendeletekkel kapcsolatos álláspontját illetően. E szerint, amikor a 
rendeletalkotásra felhatalmazó törvény megváltozik, akkor új rendeletet kell alkotni. A másik, 
szintén a Kúria álláspontjára támaszkodva az, hogy amikor egy törvény felhatalmazást ad az 
önkormányzatoknak rendeletalkotásra, ha azt nem is teszi kötelezővé, akkor is rendeletet kell 
alkotni, akár azzal a szöveggel, hogy a Képviselő-testület nem szabályozza az adott kérdést. A 
törvény e tekintetben nem egyértelmű. A jövőben ilyen jellegű felhívások, rendeletalkotások 
emiatt elő fognak fordulni.  
 
Győri Máté polgármester felhívja a figyelmet, hogy az új rendelet szerint sem emelik meg 
sem az önkormányzati képviselők, sem a bizottsági tagok tiszteletdíját, nem erről van szó. 
Majd, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy aki egyetért a rendelet 
megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkrományzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, bizottsági 
elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 9 igen szavazat, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. 
(1), (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira 

(a továbbiakban: képviselő), a Képviselő-testület bizottságainak elnökeire és tagjaira.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.  
 

2. § (1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke bruttó 66.200 Ft / hó / fő 
(alapdíj). 

(2)  Ha a képviselő bizottság tagja – több bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíjának 
mértéke bruttó 79.400 Ft / hó / fő. 
(3)  Ha a képviselő bizottság elnöke, tiszteletdíjának mértéke bruttó 119.200 Ft / hó / fő. 
(4)  A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja bruttó 29.700 Ft / hó / fő. 
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3. § A tiszteletdíj minden hónap 3. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző az Ercsi 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik. 

 
4. §. A Képviselő-testület a képviselők, a Képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 

részére természetbeni juttatást nem állapít meg.  

 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

   (2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2007. (V.31.) önkormányzati rendelete.  

    
 
 
 
 
  Győri Máté     Dr. Feik Csaba 
                     polgármester                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. május 4. napján kihirdetésre került. 
 

29. napirendi pont: A térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-117/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, az operátorok óradíját 
nagyon régen nem – talán még egyszer sem – emelték, s ebben az esetben is nagyon 
minimális, 10 %-os emelésről van szó. Javasolja, hogy ezt a kérést támogassák. Kérdezi, van-
e valakinek más javaslata, kérdése, észrevétele? 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, az operátorok a térfigyelő kamerarendszert napi 12 órában 
figyelik. Ennek a munkának az eredménye az, hogy azonnali intézkedéseket tudnak tenni, ha 
balesetet, vagy olyan eseményeket látnak, melyek azonnali beavatkozást igényelnek. 
Amennyiben az emelést támogatja a testület, azzal a rendőrök itt maradását is támogatja. 
Nagyon sok rendőr teljesít szolgálatot munkaidején túl, s ezzel a minimális emeléssel sokat 
nyernének a későbbiek során. Ezután elmondja még, Czobor Imre készítette Ercsi Város 
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bűnmegelőzési koncepcióját, továbbá ő az, aki egy személyben két ember munkáját látja el, 
azonban eddig még az ő illetményét sem emelték. Elfogadás esetén 12 hónapon keresztül havi 
30 ezer forinttal tudná a testület az ő munkáját értékelni.  
 
Karsai Gergely képviselő elmondja, ő nem tudja támogatni ezt a határozati javaslatot, mivel 
a Polgármesteri Hivatalnak is igen sok dolgozója van, akik közalkalmazottak, s esetükben az 
elmúlt 5-6 évben bérrendezés nem történt. Véleménye szerint elsősorban esetükben kellene 
béremelést végrehajtani. 
 
László Ferencné megbízott Pénzügyi Irodavezető elmondja, elfogadás esetén a béremelést 
májustól vagy áprilistól kapnák a rendőrök, s novemberig kell ennek a költségét az idei 
költségvetésben számolni. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy aki 
egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer operátori 
feladataira előirányzat biztosításáról 7 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a térfigyelő kamerarendszer operátori feladataira előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer operátori 
feladataira bruttó 614.477,- Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a dologi kiadások közül a személyi juttatások közé 
bruttó 483.840,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok közé bruttó 130.637,- Ft előirányzat 
kerüljön átcsoportosításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
30. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-121/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 32. számú melléklete, majd a 96/2015. (III.31.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban elmondja, az ülés napján a tervező asszony 3 variációt juttatott el részére, (ami 
az iskola külsejét illeti). A homlokzatnál az eredeti utcaképet meg kell őrizni, mert ha nem, 
akkor egy hosszú engedélyeztetési eljárás lefolytatása lenne szükséges. A három lehetséges 
variációt tartalmazó képeket körbeosztja a tagok között, kéri, hogy mondják el véleményüket 
azokkal kapcsolatban. Majd a 101/2015. (III.31.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, a 
vagyonértékelés megtörtént, s éppen azon próbálkoznak, hogy annak az összegét a pályázat 
terhére érvényesíteni tudják. Ezután a 113/2015. (III.31.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban 
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mondja el azt, hogy a Szelektív Hulladékgyűjtő Udvarba május közepétől lehet vinni a 
zöldhulladékot. Azonban, mivel a lehordható hulladék mennyisége nem korlátlan, ezért 
házhoz is fognak menni a zöldhulladékért. Azt össze kell kötegelni, s el fogják vinni. Majd, 
miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a lejárt határidejú határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
31. napirendi pont: A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-135/2015. iktatószámú sürgősségi indítványt, 
majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés 
támogatásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2015. évi nyári 
gyermekétkeztetés biztosítására.  
Az étkeztetés biztosításának időszaka: 2015. június 16. – 2015. augusztus 28. napja között 53 
munkanap.  
Igényelhető  max. létszám: 255 fő. 
Igényelhető támogatás min. összege: 689.806,- Ft. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz önerőt nem biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
megtételére és a pályázat benyújtására.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
Győri Máté polgármester megköszöni a munkát, s a jelenlétet, s a Képviselő-testület 2015. 
április 28-i nyílt ülését 20.20 órakor berekeszti. 
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Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba   

    polgármester               jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
         képviselő                     képviselő 
   jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 
  
 
 
 
 
 


