
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. május 28-i soron kívüli 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. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri 
feladatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 

4. A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

6. Az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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H a t á r o z a t o k 
 

192/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt 
ülése napirendjeiről 

 
193/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére 

vonatkozó közbeszerzési pályázat elbírálásáról 
 
194/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira 

vonatkozó műszaki ellenőri feladatokról 
 
195/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és 

Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. 
alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötéséről 

 
196/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatójáról 
 
197/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
198/2015. (V.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi 

ülésén 2015. május 28-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc  
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fekete Tímea jegyzőkönyvvezető 
     
                                   
  
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. 
május 28-i soron kívüli nyílt ülését 18 óra 05 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 képviselővel határozatképes, majd elmondja a soron kívüli nyílt ülésnek 
5 napirendi pontja van, amelyekről a napirend, illetve az előterjesztések kiküldésre kerültek. 
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azon kívül van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először a napirendi pont 
elfogadásáról szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron 
kívüli nyílt ülése napirendjeiről 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 
 
Nyílt ülésen: 
 

1. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri 
feladatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
4. A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

6. Az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó 
közbeszerzési pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-167/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, hogy az előterjesztést a 
Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság és a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 
képviselő-testületi ülés előtt részletesen megtárgyalta.  
Jakab Zoltánné közbeszerzési referens elmondja, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési 
tanácsadó kéri, hogy az előterjesztés elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatot minél 
hamarabb kerüljön hozzá eljuttatásra, mert az összegzés csak ezzel együtt kerülhet kiküldésre, 
a szerződéskötésre pedig az összegzés kiküldését követő 11. napon kerülhet sor. A pályázatra 
4 pályázat érkezett be, és mindegyik ajánlattevő hiánypótlásra lett felkérve. Az ajánlattevők 
közül három határidőn belül pótolta a hiányokat, egy pedig nem tett eleget a felhívásnak. A 
beérkezett hiánypótlások megvizsgálást követően megállapításra került, hogy két ajánlattevő 
mégsem tudott maradéktalanul eleget tenni hiánypótlási kötelezettségének. Az ajánlatkérő 
megállapította, hogy csupán a TRE-MEN Kft. ajánlata tekinthető érvényesnek. A Kft. továbbá 
ajánlatot tett a várható költségek csökkentésére, melynek elfogadásához azonban szükséges a 
tervező nyilatkozata. Erre a műszaki ellenőri feladatokat ellátó személynek is szüksége lesz. 
Győri Máté polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat elbírálásával kapcsolatban? Miután 
nincs, kéri, hogy az előterjesztésen szereplő pályázat elbírálásáról név szerinti szavazással 
döntsenek. 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak: Győri 
Máté polgármester igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc képviselő igen, Gólics Ildikó képviselő 
igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő igen, Lippai Csaba képviselő igen. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 

bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat elbírálásáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat 

elbírálásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítésére” vonatkozó közbeszerzési pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok alapján – utalva a 
Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésére is – az alábbi határozatot hozza:  

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.  
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Tre-Men Kft. (2451 

Ercsi, Panoráma u. 14,); nettó ajánlati ár: 90.300.000 Ft tartalékkerettel együtt 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, e határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés megkötésére. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: az összegezés megküldése: 30 napon belül 
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„Melléklet a 193/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
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. 
 
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. 
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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, 
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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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: 
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. 
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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 
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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 
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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 
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. 
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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. 
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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 
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2. napirendi pont: az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira 
vonatkozó műszaki ellenőri feladatokról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-168/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, hogy az előterjesztést a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a képviselő-testületi ülés előtt részletesen 
megtárgyalta. Az előterjesztés témája kapcsolódik az 1. napirendi pont témájához. A 
legkedvezőbb árajánlatot Papp Miklós, a Color-Cad Kft. képviselője nyújtotta be. Papp 
Miklós tervező a Tervezők Tanácsának tagja, ráadásul több esetben dolgozott már együtt az 
Önkormányzattal. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely 
bővítési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, 
hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési 

munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatokról 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi  Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri 

feladatokról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely bővítési 
munkáinak műszaki ellenőri feladatai ellátásával a Color-Cad Építőipari Tervező, Szolgáltató 
és Kivitelező Kft-t (képviselő: Papp Miklós, 2465 Ráckeresztúr, Kölcsey Ferenc u. 5.) bízza 
meg. A Képviselő-testület bruttó 1.270.000,-Ft előirányzatot biztosít a megbízási szerződés 
megkötéséhez az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 300 millió forint 
önkormányzati támogatás terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megbízási szerződés megkötésére.  
 

Felelős:  Győri Máté polgármester    
Határid ő: 2015. június 15. 
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„Melléklet a 194/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 
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3. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és 

Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 
hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-169/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi. Az Önkormányzat szerette volna a bérleti 
szerződést megújítani, és a területért bérleti díjat beszedni. Az ügyvezető igazgatóval történt 
személyes egyeztetés után érkezett a Zrt.-től egy levél, melyben közölték, hogy az ingatlantért 
nem kívánnak bérleti díjat fizetni. Tájékoztatásuk szerint, a közszolgáltatás ellátását egy 
korábbi közbeszerzési pályázat keretében végzik. A közbeszerzési pályázatot kiíró nem írta 
elő az Ercsi hulladékudvar, mint önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási 
létesítmény üzemeltetését. A közbeszerzési dokumentációban csupán 9 db 3 frakciós 
hulladékgyűjtő sziget működtetése szerepelt. A DÉSZOLG Kft.-től szintén érkezett egy levél, 
melyben tájékoztatnak bennünket arról, hogy a későbbiekben megszeretnék szüntetni a 
hulladékgyűjtő szigeteket. Ez ügyben az egyeztetés még folyamatban van. 
Gólics Ildikó képviselő felhívja a figyelmet a levélben említett törvényi változásra, és 
megkérdezi, hogy ez mit jelent. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy erről még nem rendelkezik pontos 
információkkal, azonban a Hulladékudvar üzemeltetésére addig is meg kell kötni a szerződést. 
A további egyeztetések érdekében javasolja a napirendi pont elnapolását, Megkérdezi, van-e 
valakinek kérdése Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális 
Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés megkötésével kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az 
előterjesztés elnapolásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál 

Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 
hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének 

elnapolásáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződés megkötésének elnapolásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és a Vertikál 
Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 
hulladékudvarként működő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló 
döntéshozatalt a Képviselő-testület 2015. június 30-i ülésére elnapolja. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. június 30. 
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4. napirendi pont: a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-170/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 6. számú mellékletét képezi. A beszámoló megtárgyalása az előző 
képviselő-testületi ülés témája lett volna, azonban, mivel nem érkezett meg időben, a mai 
ülésre elnapolásra került. A beszámoló áttekinthető, érthető. A további közös munkára 
tekintettel kérte a Sina Polgárőr Egyesület vezetőjét, hogy a későbbiekben legyen jelen a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság ülésein és a beszámolási kötelezettségének 
időben tegyen eleget. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a Sina Polgárőr Egyesület 2014. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatójával kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az 
előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 
a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul 

vételéről  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 196/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
 
Sina Polgárőr Egyesület 
     Ercsi-Sinatelep, 
       Kölcsey u. 1. 
 
                                    Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete! 
 
                                                                                                             
 
Tárgy:  A Sina Polgárőr Egyesület 2014. évi működéséről, Ercsi Város Önkormányzat által 
             nyújtott anyagi támogatásról, beszámoló. 
 
       Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sina Polgárőr Egyesület 2010. január 24. -én alakult, azzal a céllal, hogy a közrend és 
közbiztonság védelme, javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok 
biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása, valamint környezet védelem érdekében. 
Az egyesület 22 fővel alakult, közhasznú nyilvántartásba vételét a Fejér Megyei Bíróság 
2010. november 15.-én elrendelte. 
Az egyesület 2014- ben 16 fővel működik.  
Az egyesület megalakulása óta, 2010. január 24.-e, minden nap jelen van a közterületeken, 
alapszabályának megfelelően tevékenykedik. 
A Sina Polgárőr Egyesület tevékenysége során jó kapcsolatot épített ki a lakosság, rendőrség, 
önkormányzat, illetve környező települések polgárőr szervezeteivel! 
A Sina Polgárőr Egyesület felvételt nyert az Országos Polgárőr Szövetség soraiba, ennek 
keretén belül együtt működési megállapodást kötött a területileg illetékes Rendőr 
kapitánysággal a közrend és közbiztonság védelme érdekében. 
A Rendőrség vezetése által meghatározott napokon, polgárőr tagjaink a szolgálati gépkocsival 
a körzeti megbízottért mennek, és közös szolgálatot látnak el. Természetesen, ha van szabad 
rendőrségi autó, akkor avval teljesítünk szolgálatot. Szolgálataink napi óra száma 4-5 óra. 
Sajnos ennél több időt nem tudunk szolgálatba kint lenni. Rendőri szolgálat esetén van, úgy 
hogy váltják, a polgárőrök egymást hogy mindenki tudjon a munkahelyén teljesíteni.   
A gyakori rendőri szolgálatnak köszönhetően, érezhető, hogy a bűnözés kiszorult 
Sinatelepről, illetve a szabálytalan közlekedőknek és bűnözőknek nem vagyunk átjáró ház!  
Az év folyamán több alkalommal kaptunk felkérést Ercsi Város Vezetésétől, valamint az 
Ercsi Rendőr Örs Parancsnokától különböző rendezvények biztosítására. 
Környezetünk megóvása érdekében felkérést kaptunk az Ercsi Rendőr Örs Parancsnokától, 
tiltott fakivágás megakadályozása és tettenérés céljából. 
Erdészekkel, vadásztársaságokkal és a rendőrőrs tagjaival közösen kutattuk fel a tiltott 
fakivágókat, ami eredménnyel járt! 
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetését az egyesület teljes mértékben felhasználta 
és elszámolt vele. a támogatási keret teljes mértékben a működésünkre lett fordítva. 
 

Említést szeretnék tenni 2015. évi terveinkről, céljaink elérése érdekében: 
- Szeretném kérni Ercsi Város Önkormányzatát, hogy vizsgálja felül, hogy egyesületünk 
köztéri kamera rendszert építhessen ki Sinatelepen, ami a közbiztonságunkon nagymértékben 
javítana, mindehhez anyagi támogatást nyújtson. 
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Az említett céljainkról, Ercsi Város Önkormányzat által kiírt pályázaton a Sina Polgárőr 
Egyesület részt kíván venni. 
 
A sikeres együtt működés reményében, valamint a 2014. évben végzett munkánk és 
eredményeink elérésében, szeretném megköszönni Ercsi Város Önkormányzat által nyújtott 
anyagi támogatását. 
 
Kérem a tisztelt Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Sina Polgárőr 
Egyesület 2014. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjék. 
 
 
     Ercsi- Sinatelep, 2015. május 27. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Cséza Csaba 
                                                                                                 Elnök 
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5. napirendi pont: az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-171/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 7. számú mellékletét képezi. Az Alapító Okirat módosítására az Óvoda 
bővítés miatt vált szükségessé, tartalma az érintett intézményvezetőkkel részletesen át lett 
beszélve.  
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy az Óvoda egyik terme 39 m2-es, az 
előírás szerint a termenként megállapítható maximális létszám 2 fő/m2, ezért a feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermek létszám a tervezett 100 főről 99 főre csökkent. A 
tervek szerint 3x20 fővel, azaz 60 fővel kerül bővítésre az Óvoda létszáma. 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, hogy a pályázatban a létszám 160 főben 
lett megállapítva, az elmondottak alapján azonban ez a szám 159 főre csökken. 
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy a 160 fő csak egy indikátor szám.  
Győri Máté polgármester kéri, hogy Dr. Feik Csaba jegyző jelöljön ki egy felelőst, aki utána 
jár annak, hogy a létszámváltozás miatt van-e bármiféle bejelentési kötelezettsége az 
Önkormányzatnak a pályázattal kapcsolatban. Eddig a terveknek megfeleltünk, szeptember 1-
vel az eddigi Suli Óvodába felvett gyerekek már a Hétszínvirág Óvodához fognak tartozni, és 
a Suli Óvi megszüntetésre kerül.  
Bosnyák Istvánné intézményvezető javasolja, hogy a Szent István u. 8-10. hrsz.: 914 címen 
szereplő telephelynek augusztus 1-vel kellene átkerülnie a Hétszínvirág Óvodához. Elmondja, 
hogy a rövid határidőre és az alkalmazottakra tekintettel az átszervezés megtételéhez 
képviselő-testületi felhatalmazás szükséges. 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületi felhatalmazás megadása előtt 
meg kell történnie az Alapító Okiratok bejegyzésének.   
Győri Máté polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító 

Okiratának módosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratát 
2015. augusztus 1- i hatállyal e határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
módosítja. 
Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szövegét e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. augusztus 1. 
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1. számú melléklet a 197/2015. (V.28.) Kt. számú határozathoz 

 
Okirat száma: 3/20150801 
 

Módosító okirat 
 
Az Ercsi Hétszínvirág Óvodának, az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2014. június 11. napján, a 182/2014.(VI.11.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 
Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.2.2. pont alatt szerepel – az 
alábbiakkal egészül ki: 
 
telephelye: 
 telephely címe 

1 2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. hrsz: 914 

 
Az alapító okirat 1. pontjában lévő „Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-52888588” 
szövegrész elhagyásra kerül. 
 
Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 
 
Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 6.1.2. pont alatt szerepel – a 
következő sorral egészül ki: 
 
székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 
A módosított okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 
 
Az alapító okirat 7. pontjából – amely a módosított okirat 4.2. pontjában szerepel - a 
„(TEÁOR szám)” szövegrész elhagyásra kerül. 
 
Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 6.4. alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2451 Ercsi, Türr István u. 15. 986 538 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 

óvoda 
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beszerzett 
vagyontárgyak Ercsi 
Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

2 

2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. 914 258 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak Ercsi 
Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

óvoda 

 
 
Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
  A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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székhelyén: 99 fő 
telephelyén: 48 fő 
 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. hrsz: 914 48 fő 

 
Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
      A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 
 Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat 
útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint. 
 
 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

 
 A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működési rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
 
Az alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. és 4.3. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1.a) pontja és 8.§ -a szerinti óvodai 
nevelési feladatok ellátása. 
 
 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai neveléséről 
és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról.  
Sajátos nevelési igényű gyermek: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, kivéve a 
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fogyatékossági típusok súlyos fokát. 
 
Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Ercsi, 2015. május 28. 
         …………………………………………. 
         aláírás 
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„2. sz. melléklet a 197/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 
Okirat száma: 4/20150801 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ercsi Hétszínvirág Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2451 Ercsi, Türr István u. 15. hrsz: 986 

1.2.2. telephelye: 

 telephely címe 

1 2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. hrsz: 914 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

 

 
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
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4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1.a) pontja és 8.§ -a szerinti óvodai 
nevelési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai 
neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról.  

Sajátos nevelési igényű gyermek: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. § 25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzd, kivéve a fogyatékossági típusok súlyos fokát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe. 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az óvoda hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megfelelően történik. 

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat 

6.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 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. 

 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 99 fő 

6.3.2. telephelyén: 48 fő 

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. hrsz: 914 48 fő 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2451 Ercsi, Türr István u. 15. 986 538 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 

óvoda 
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intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

2 

2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. 914 258 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

óvoda 
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7.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. június 11. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Ercsi, 2015. május 28. 
 
 
 
 

Dr. Feik Csaba          Győri Máté  
       jegyző         polgármester 
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6. napirendi pont: az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-172/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 8. számú mellékletét képezi. Az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának 
módosítására az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bővítése miatt vált szükségessé, tartalma az érintett 
intézményvezetőkkel részletesen át lett beszélve. megkérdezi, van-e valakinek kérdése az 
Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban? Miután nincs, kéri, 
hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának 
módosításáról 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2015. (V.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda Alapító Okiratát 
2015. augusztus 1- i hatállyal e határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján 
módosítja. 
Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szövegét e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. augusztus 1. 
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„1. sz. melléklet a 198/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

                                                                                  
Okirat száma: 1/20150801 
 

Módosító okirat 
 

Az Ercsi Napfény Óvodának, az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. 
június 11. napján, a 181/2014.(VI.11.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1. pontjában lévő „2451 Ercsi, Szent István u. 8-10. hrsz. 914” 
szövegrész és a „Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-52888461” szövegrész 
elhagyásra kerül. 
 

2. Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 
 

3. Az alapító okirat 3. pontja - amely a módosított okiratban a 6.1.2. pont alatt szerepel – 
a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
6.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 

4. A módosított okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki: 
 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 
 

5. Az alapító okirat 7. pontjából - amely a módosított okirat 4.2 pontjában szerepel – a 
„(TEÁOR szám)” szövegrész elhagyásra kerül. 
 

6. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 6.4. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.4.   A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. 2331 536 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 

óvoda 
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vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére 
álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

2 

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 
18. 

1560 500 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére 
álló 
vagyontárgyakat a 
nevelést segítő 
feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el és 
nem terhelheti 
meg. 

óvoda 

 
 

7. Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül 
 
 
 

8. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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          6.3.1.   székhelyén: 100 fő 

6.3.2. telephelyén: 72 fő 

 

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. hrsz: 1560 72 fő 

 
9. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.4. .................................................................................................................................     
a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 
10. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 

 
5.2.   A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

5.3.   A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működései rendjét a Szervezeti és 
Működési  Szabályzata tartalmazza. 

 
11. Az alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.3. pont alatt 

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1.a) pontja és 8.§ -a szerinti óvodai 
nevelési feladatok ellátása. 
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4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai 
neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról.  

Sajátos nevelési igényű gyermek: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. § 25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzd, kivéve a fogyatékossági típusok súlyos fokát. 

 
12.  Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Ercsi, 2015. május 28. 
         …………………………………………. 
         aláírás 
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„2. sz. melléklet a 198/2015. (V.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Okirat száma: 2/20150801 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ercsi Napfény Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ercsi Napfény Óvoda 

2.1. A költségvetési szerv 

2.1.1. székhelye: 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. hrsz: 2331 

2.1.2. telephelye: 

 telephely címe 

1 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. hrsz: 1560 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

 

 
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
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4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1.a) pontja és 8.§ -a szerinti óvodai 
nevelési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai 
neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról.  

Sajátos nevelési igényű gyermek: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. § 25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzd, kivéve a fogyatékossági típusok súlyos fokát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe. 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működései rendjét a Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat 

6.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1 típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Ercsi Napfény Óvoda 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. 

 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 100 fő 

6.3.2. telephelyén: 72 fő 

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. hrsz: 1560 72 fő 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. 2331 536 m2 az ingatlan és 

annak 
óvoda 
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berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére 
álló 
vagyontárgyakat 
a nevelést 
segítő feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el 
és nem 
terhelheti meg. 

2 

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. 1560 500 m2 az ingatlan és 
annak 
berendezései, 
valamint az 
intézmény 
működése során 
beszerzett 
vagyontárgyak 
Ercsi Város 
Önkormányzat 
tulajdonában 
vannak.  Az 
intézmény a 
rendelkezésére 
álló 
vagyontárgyakat 
a nevelést 
segítő feladatok 
ellátásához 
szabadon 
használhatja, de 
azokat nem 
idegenítheti el 
és nem 
terhelheti meg. 

óvoda 
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7.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. június 11. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Ercsi, 2015. május 28. 
 
 
 
 

Dr. Feik Csaba          Győri Máté  
     jegyző          polgármester 

 
 
 

 
 

Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, a 
Képviselő-testület 2015. május 28-i soron kívüli nyílt ülését 18 óra 35 perckor berekeszti. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
           Győri Máté         Dr. Feik Csaba  
          polgármester                          jegyző 
 
 
 
        
Dr. Hekmanné Balázs Mária                   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc                   

képviselő                    képviselő 
       jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
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