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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. június 30-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. Az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, nyílászáró cseréjére, 
tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. Ercsi Város közétkeztetési körképéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

   a Humán Bizottság 
 

3. Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolójáról, javadalmazási szabályzatáról és 
létszámának meghatározásáról, a felügyelő bizottság tájékoztatója a kft. működéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az óvodák beszámolói a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
6. A Centrum-Lab Laboratoriumi Diagnosztikai Kft-vel laboratoriumi ellátás biztosítására 

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

 
7. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
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8. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi, 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A temető fejlesztéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Forrás 
Néptáncegyüttes támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
15. A Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott, beregrákosi és kajdanói magyar 

szórványközösségek támogatására irányuló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  a Humán Bizottság 
 

16. A Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezete támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

18. Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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    a Humán Bizottság 
 

19. Az Ercsi Női Labdarúgó Csapat támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Humán Bizottság 
 

20. Kondás Zoltán támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

21. Az Ercsi Vízisport Egyesületnek az Ercsi Csónakház megvásárlására irányuló kérelméről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

22. A közterület-felügyelői státusz betöltéséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási szándék lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

25. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös feladatellátásához történő 
csatlakozásról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. A Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap megrendezéséről 
Előterjesztő: Pálmüller Béláné, az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Véleményezte: az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
 

28. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

29. A 2015. évi erdészeti szakirányítási díjra, továbbá a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 erdőrészek 
ápolási munkálatainak elvégzéshez szükséges előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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30. Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 

211/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének 
napirendjeiről 

 
212/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, 

nyílászáró cseréjére, tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 

 
213/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az ercsi közétkeztetés helyzetéről készült objektív, átfogó 

értékelésről 
 
214/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 
 
215/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységéről 

szóló beszámolója elfogadásáról 
 
216/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. létszámának 

meghatározásáról 
 
217/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. javadalmazási 

szabályzatának elfogadásáról 
 
218/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által 

lefolytatott ellenőrzésről készült tájékoztató tudomásul vételéről 
 
219/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
220/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
221/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Centrum-Lab Labortaoriumi Diagnosztikai Kft-vel 

laboratóriumi ellátás biztosítására megállapodás megkötéséről 
 
222/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a laboratóriumi ellátásra támogatás biztosításáról 
 
223/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős 

közalkalmazott foglalkoztatottal történő csökkentéséről 
 
224/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős 

közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről 
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225/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére 
vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások 
biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 

 
226/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és a Vertikál Építőipari és 

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

 
227/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról 
 
 
228/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
229/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának 

eredménytelenné nyilvánításáról  
 
230/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozattal megállapított 

településszerkezeti terv módosításáról 
 
231/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a temető területén található ravatalozó épület vízbekötésének 

korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 
 
232/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a temető fejlesztés lehetőségeiről 
 
233/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Forrás Néptáncegyüttes támogatásáról  
234/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott,  

beregrákosi és kajdanói magyar szórványközösségek 
támogatására irányuló kérelméről 

 
235/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének masszázs 

szett és segédeszközök beszerzésére irányuló támogatási 
kérelméről 

 
236/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Sportegyesület részére kézilabda tábor megrendezésének 

támogatására irányuló támogatási kérelméről 
 
237/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület részére főállású edző munkakör 

kialakításának támogatásáról 
 
238/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület női labdarugó szakosztálya 

részére, a háromnegyed pályás bajnokság őszi fordulóiban 
történő indulás támogatására irányuló támogatási kérelméről 

 
239/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. Kondás Zoltán támogatási kérelméről 
 
240/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Vízisport Egyesületnek a 165 hrsz-ú Ercsi Csónakház 

területének megvásárlására vonatkozó kérelméről 
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241/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban két fő közterület-felügyelő 
alkalmazásáról 

 
242/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási 

szándékról 
 
243/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös 

feladatellátásához történő csatlakozás elvetéséről 
 
244/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
 
245/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap 

megrendezéséről 
 
246/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
247/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. a 2015. évi erdészeti szakirányítási díjról, továbbá a 21 C, 21 H, 

21 T, 21 E, I2 erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez 
szükséges előirányzat biztosításáról 

 
248/2015. (VI.30.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről 
 

R e n d e l e t e k 
 

12/2015. (VII.3.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
13/2015. (VII.3.) ök. rend. az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
14/2015. (VII.3.) ök. rend.  a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
 
Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. június 30-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
   Papp György alpolgármester 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő  
                         Gólics Ildikó képviselő 
                         Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő 
                         Lippai Csaba képviselő 
                         Sandi József képviselő 
                         Dr. Feik Csaba jegyző 
                         Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület 2015. június 
30-i nyílt ülését 18.20 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 képviselő jelenlétével 
határozatképes, Karsai és Propszt képviselő urak munkahelyi elfoglaltságuk miatt vannak távol. 
Tájékoztatást ad arról, hogy Ercsi Város Díszpolgára, dr. Bejczy Antal életének 86. évében elhunyt. 
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Dr. Bejczy Antal 1930. január 16-án született Sinatelepen. Az űr-robotika atyjának tekintik őr, akire 
nagyon büszkék lehetnek. Ő volt az, aki az úrjáró robotvezérlés technikáját kifejlesztette, a Mars-járó 
robot az ő találmánya. 1998. március 15-én Ercsi Nagyközség Díszpolgára kitüntetésben részesült. 
Ezúton nyilvánítja ki a hozzátartozók részére részvétét, s kéri az ülésen megjelenteket, hogy egy 
perces néma csenddel adózzanak az emlékének. Majd, miután ez megtörtént, rátér a napirendi pontok 
ismertetésére. Elmondja, a meghívón 27 napirendi pont szerepelt, melyeket három sürgősségi 
indítvánnyal kíván kiegészíteni. A napirendi pontok sorrendjét úgy gondolja, hogy az első lenne az 
Eötvös József Általános Iskola felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírása, majd a többi 
napirend a meghívó szerinti sorrendben, azután az erdészeti szakirányítási díjra, illetve a sürgősségi 
indítványon felsorolt erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzésére előirányzat biztosításáról szóló 
napirend, végül pedig az önkormányzat részére működési hitel felvételéről szóló sürgősségi indítványt 
tárgyalnák meg. Majd elmondja még, neki lenne két napirendi pont előtti hozzászólása. Ezután 
kérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokon kívül egyéb mondanivalója?  
 
Sandi József képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt kér szót. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki az előbbiekben elmondott sorrend szerint elfogadja a 
testületi ülés napirendjeit, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. június 30-án megtartott 
nyílt ülésének napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének napirendjeiről 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, nyílászáró cseréjére, 
tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                         a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. Ercsi Város közétkeztetési körképéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

   a Humán Bizottság 
 

3. Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolójáról, javadalmazási szabályzatáról és 
létszámának meghatározásáról, a felügyelő bizottság tájékoztatója a kft. működéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Az óvodák beszámolói a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

6. A Centrum-Lab Laboratoriumi Diagnosztikai Kft-vel laboratoriumi ellátás biztosítására 
megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

8. Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi, 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

10. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

11. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

12. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. A temető fejlesztéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. A Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Forrás 
Néptáncegyüttes támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
15. A Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott, beregrákosi és kajdanói magyar 

szórványközösségek támogatására irányuló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  a Humán Bizottság 
 

16. A Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezete támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
  a Humán Bizottság 
 

17. Az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

18. Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

19. Az Ercsi Női Labdarúgó Csapat támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Humán Bizottság 
 

20. Kondás Zoltán támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

21. Az Ercsi Vízisport Egyesületnek az Ercsi Csónakház megvásárlására irányuló kérelméről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

22. A közterület-felügyelői státusz betöltéséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási szándék lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

25. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös feladatellátásához történő 
csatlakozásról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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27. A Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap megrendezéséről 
Előterjesztő: Pálmüller Béláné, az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Véleményezte: az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
 

28. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

29. A 2015. évi erdészeti szakirányítási díjra, továbbá a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 erdőrészek 
ápolási munkálatainak elvégzéshez szükséges előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Sandi József képviselő elmondja, polgármester úr felesége – egy óvodásokkal tett séta alkalmával – 
azt tapasztalta, hogy van a városban egy borzalmasan festő (gyomos, szemetes) terület, mégpedig a 
Kastély területe és az Angolkert. A Képviselő-testület Fideszes csoportja a Berkenye Baráti Körrel 
karöltve megbeszélték, hogy ezt a területet örökbe fogadják. Az ülést megelőző hétvégén az első 
munkálatok a helyszínen meg is történtek: összeszedték a szemetet, lekaszálták a gazt, az útszakaszt a 
bokrok lenyírásával járhatóvá tették. A takarítást követő állapotot szeretnék fenntartani, ápolni, 
valamint azon még javítani is azzal a javaslattal, hogy a Kastély mögötti szabad területen – ahol évek 
óta felhalmozódott szeméthegyek vannak, s amelynek eltakarításához már gépi erők szükségesek – 
hasonló módon, mint a Kispusztai utcában (a Dészolg Kft. közreműködésével) rendet szeretnének 
tenni.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a témát tárgyalja meg. Majd rátér 
az általa említett, napirendi pontok előtti témára: elmondja, az Örökmoozgó Parkról kíván néhány szót 
szólni. Örül annak, hogy sikerült valami jó dolgot adni a városnak, hiszen a területnek nagyon nagy a 
népszerűsége, kicsik és nagyon egyaránt szívesen veszik igénybe, ezért megköszöni a segítséget 
mindazoknak, akik részt vettek a megvalósulásában. Jó látni azt, hogy a választási program során 
ígértek, illetve a gazdasági program, fejlesztési tervek közül egy-egy dolog megvalósul, a park 
megvalósulása reménységet ad arra, hogy a többi terv, ígéret is megvalósul. A másik napirend előtti 
téma pedig a néhány nappal ezelőtt történt szúnyoggyérítéssel kapcsolatos. Elmondja, azt nem az 
önkormányzat intézte, hanem a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, tájékoztatásuk szerint abból kettő 
lesz a nyár folyamán, azonban, szúnyoginvázió (szükség) esetén többször is. Majd, miután több 
napirendi pontok előtti hozzászólás nem érkezik, rátér az első napirendi pontra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, nyílászáró 
cseréjére, tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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                            a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-211/2015. iktatószámú sürgősségi indítványt, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a sürgősséget az indokolja, hogy 
szeretnék, ha a munka minél hamarabb elindulhatna. Megköszöni a Közbeszerzési szakértő úrnak, 
hogy az anyagot előkészítette, majd átadja a szót részére. 
 
Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő szintén elmondja, a sürgősséget az indokolja, hogy 
szeptemberben elindul a tanítás, s a kivitelezés során azt biztosítani kell. A Közbeszerzési Bizottság 
úgy döntött, hogy a kivitelezést két részre bontja: az egyik rész a fűtéskorszerűsítés, a másik pedig a 
homlokzat szigetelés, tetőfelújítás. A kivitelezés két forrásból valósul meg. A nyílászárócsere KEOP-
os, uniós forrásból valósul meg, míg a többi a Kormánytól kapott 300 millió forint terhére. A 
számlázás ehhez fog igazodni: egy rész számlára lesz lehetőség a homlokzat szigetelés, tetőfelújítás 
során. A műszaki résszel kapcsolatban elmondja, a fő összesítő két sorral kiegészítésre került, A 
műszaki szakértők kérése az volt, hogy a referenciák vonatkozásában pontosítsák a tervezői módokat. 
Az ajánlattételre 20 nap biztosítása szükséges lenne. Ígéretet tesz arra, hogy az aznapi megbeszélés 
eredményeit igyekezni fog minél hamarabb összeállítani. Azt ígérte, hogy 10-éig meglesz, azonban 
ahhoz képest igyekezni fog hamarabb végezni vele. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni, s örül az igyekezetnek. A két említett forrásra visszatérve 
elmondja, alapvetően a kapott 300 millió forint terhére valósulna meg a beruházás, melyből 74 millió 
forint lett félretéve a tetőfelújításra, homlokzatszigetelésre, nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre és 
az öltözők felújítására. Ezzel párhuzamosan egy korábbi KEOP-os forrásra építve be lehetett nyújtani 
igényeket, melyet a Tiszti Klubra nyújtottak be. A pályázati összeg 150 millió forint, azonban 
kiderült, hogy a pályázat keretein belül csak homlokzatszigetelésre, nyílászáró cserére lehet a pénzt 
költeni. A Tiszti Klub esetében a szükséges összeg 27 millió forint + Áfa, ezért a fennmaradó összeg 
kárba veszne. Emiatt engedélyt kértek arra, hogy a pályázati összeget ne a Tiszti Klubra, hanem az 
iskolára fordíthassák. Ebből a forrásból az iskola régi szárnyának nyílászárói, homlokzata és födémei 
megújulhatnának, illetve a Sportcsarnok rész is, vagyis, teljes felújítás történhetne. A dolognak van 
egy olyan hátránya, hogy a felújítási munkálatok bele fognak nyúlni a tanévbe, azonban véleménye 
szerint ezt a kellemetlenséget érdemes felvállalni, ígéretet tesz arra, hogy igyekezni fognak. Ezzel 
kapcsolatban kéri a dolgozókat, Képviselő-testület tagjait, s mindenkit, aki érintett lehet, hogy a 
sürgősségeket kezeljék rugalmasan. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Orth László, az Ercsi Eötvös József Általános Iskola igazgatója véleménye szerint az, hogy 37 
millió forint helyett 150 millió forint jut a felújításra, nagyon jó dolog, s ezt köszöni. Amennyiben 
lesznek nehézségek, kellemetlenségek, azokat meg fogják oldani, azonban reméli, hogy a régi szárny 
szeptember 1-jén már működőképes lesz. Tisztában van azzal, hogy egy ekkora építkezés korlátok 
közé fogja őket szorítani, azonban ez nem probléma, mert amikor elkészül, örömmel fogják birtokba 
venni azt.  
 
Győri Máté polgármester elmondja még, az iskolában a fűtéskorszerűsítésre azért van szükség, mert 
pillanatnyilag annyira elavult az egész, hogy óriási nagy gázmennyiség lekötésére van szükség, melyet 
– ha nem is használnak fel – ki kell fizetni. Havonta 800 ezer forintnál is nagyobb összegről van szó. 
Egy évben rengeteg pénz megy el arra, hogy ezt a hatalmas gázmennyiséget csak fenntartsa az 
önkormányzat. Azzal a felújítással, melyre most készülnek, el tudják érni, hogy a lekötött 
gázmennyiség – a mostani 80 m³ helyett – az 20 m³ alá fog kerülni. Ezért nemcsak az iskolakezdés 
miatt sürgős a felújítást minél hamarabb elkezdeni, illetve befejezni, hanem azért is, mert ezt a 
hatalmas összeget minél kevesebbszer szeretnék kifizetni. Majd hozzáteszi még, ez a dolog már évek 
óta így van, de eddig nem orvosolták a bajt. Majd, miután több kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, 
hogy aki egyetért a közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola homlokzat 
szigetelésére, nyílászáró cseréjére, tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
az Eötvös József Általános Iskola homlokzat szigetelésére, nyílászáró cseréjére, 

tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
kiírásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola homlokzat 
szigetelésére, nyílászáró cseréjére, tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésére 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. július 10. 

 
 

„Melléklet a 212/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 

 
 
 

„Eötvös József Általános Iskola felújítása” 
 
 

Ercsi, 2015.  
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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.  
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
Az Eötvös József Általános Iskola felújítására Ajánlatkérő két részben kíván közbeszerzési eljárást megindítani. A 
munkák nem építési engedélykötelesek. Az épületgépészeti munkák elvégzése során mind a gázszolgáltató, mind a 
kéményseprő előzetes és utólagos hozzájárulását - engedélyét - be kell szerezni, ami a kivitelező feladata 
 

1. rész: Eötvös József Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 
 
Az intézmény jelenleg használt és használaton kívüli gázkészülékei 2 helyiségben helyezkednek el, a 
fogyasztásmérők a helyiségek külső homlokzatán szereltek. 
 

1./ A jelenleg felszerelt gázkészülékek: 
 

1.1. Kazánház (földszint): 
 

Típus     Gázfogyasztás/m3/ó/ 
 

- gázkazán:   HOVAL AtmoGas 118 117,0 kW   13,46 
- gázkazán:   HOVAL UltraGas 250 250,0 kW   23,50 

 
Eddigi gázfogyasztás:  36,96 

 
1.2. Kazánház (emelet):  

 
Típus     Gázfogyasztás /m3/ó/ 

 
- modulkazán:   FÉG AF-105 HE-2 119,3 kW  6 db  6x12,60 

 
Eddigi gázfogyasztás:  75,60 

 
Összes eddigi gázfogyasztás: 112,56 

 
2./ A leszerelésre kerülő gázkészülékek: 
 

- gázkazán:   HOVAL UltraGas 250 250,0 kW   23,50 
- modulkazán:   FÉG AF-105 HE-2 119,3 kW        6 db  6x12,60 

 
Össz. gázfogyasztás: 99,10 

 
3./ A jelenleg felszerelt, ill. leszerelendő forgódugattyús gázmérők: 
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3.1. COMMON CGR-01 G65 és 
3.2. IRM-3 G100. 

 
4./ A maradó (egyúttal a földszintről az emeletre áthelyezendő) gázkészülék: 
 

- gázkazán:   HOVAL AtmoGas 118 117,0 kW   13,46 
 

Összes további gázfogyasztás: 13,46 
 

5./ Egy db, a földszinti kazánházba beépítendő Fröling Lambdamat 320 típusú fa-apríték tüzelésű kazán telepítése, 
az Ultra-GAS kazán helyére. Továbbá a másik kazán (HOVAL) helyére a 2000 literes Reflex Storatherm Heat PHF 
2000 tipúsú puffertartály telepítése.  

 
 
Az összes további gázfogyasztás mérésére javasolt membrános gázmérő típusa: G10, mely az utcai 
homlokzaton lévő gm. szekrényben elhelyezhető. 

 
 

2. rész:  
 
2/A rész: Eötvös József Általános Iskola tetőhéjazat felújítása 
  
1. BONTÁSI MUNKÁK  
1. héjazat (pala) és lécezés bontása (veszélyes hulladék)  
2. ereszdeszkázat bontása  
3. függőeresz és lefolyócsatorna bontása  
4. fémlemez fedés és meglévő deszkázat , alátétlemez bontása  
5. padlástéri 3 szellőzőrács bontása  
6. tornaterem belső udvar felöli részén rejtett ereszcsatorna bontása  
7. meglévő kerítés részbeni bontása  
 
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK  
1. új héjazat készítése lécezéssel, hófogók elhelyezése  
2. másodlagos csapadékvíz fólia elhelyezése, ellenlécezés  
3. minden kémény mellé tetőkibúvó beépítése  
4. szerviz kijárat építése lapostető karbantartásához  
5. tető kibúvók és kéményseprő járdák építése  
6. kémények vakolása és fedkövek pótlása  
7. lapostető felújítása (víz-és hőszigetelése rétegrend szerint), attikafal vakolat  
javítása, bádogozása  
8. padlásfödém hőszigetelése, szervizút kialakítással  
9. ereszdeszkázat készítése  
10. új eresz- és lefolyócsatorna kiépítése  
11. 3db acél szellőzőzsalu beépítése  
12. tornaterem belső udvar felöli részén szarufák toldása, új dobozolt eresz készítése és új függő ereszcsatorna 
elhelyezése – plusz a meglévő cseréppel pótolni, ami szükséges! 
13. meglévő kerítés felújítása, korszerűsítése 
 
2/B rész: Eötvös József Általános Iskola homlokzat és nyílászárók felújítása 
 
1. BONTÁSI MUNKÁK  
1. lábazati kváderezett cement-beton laza részeinek bontása  
2. homlokzati nyílászárók bontása  
 
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK  
1. új homlokzati nyílászárók beépítése  
2. utólagos homlokzati hőszigetelés dryvit rendszer készítése rétegrend szerint  
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3. lábazat kialakítása rétegrend szerint  
4. homlokzati vakolathibák és hiányok pótlása  
5. esetlegesen belső helyiségek falkáváinak festési javítása  
6. lábazat vakolat hibák visszajavítása és homlokzati szigetelő lábazati festékkel való felületképzés  
 
A részletes műszaki tartalmat a Dokumentáció tartalmazza. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Eötvös József Általános Iskola felújítása”  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45262690-4 

További tárgyak: 45315000-8 
44112400-2 
45262521-9 

 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 2 hónap. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
2451 Ercsi, Szent István utca 10., Hrsz: 914 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 

1. rész: 
 
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 két részletben (előleg és végszámla), 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. 
 
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. 
 

2. rész: 
 
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.  
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A díj fizetése legfeljebb három részletben (előleg, egy 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. 
 
A részszámlát a nyertes ajánlattevő a 2/A rész szerinti tetőfelújítás munkafázis teljesítési igazolással leigazolt 
befejezése után jogosult benyújtani az ajánlata tartalma szerinti összegre.   
 
A 2/B rész tekintetében a beruházást ajánlatkérő a KEOP-2015-5.7.0 számon nyilvántartott – „Középületek kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” – Európai Uniós forrásból finanszírozza, ennélfogva a kifizetésekre 4/2011 (I.28) 
Kormányrendeletben meghatározottak is irányadóak, a kifizetések mindenkor igazodnak a támogatási szerződésben 
foglalt feltételekhez, mely a dokumentáció részét képezi. A kifizetésekre a hatályos áfa törvény irányadó 
 
A végszámlát a nyertes ajánlattevő 100 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a részszámlákkal még 
nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
 
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. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) 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. § 
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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. 
 
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. 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra. 
 
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 felújítására vagy kivitelezésére vonatkozóan legalább egy darab,  

1. rész tekintetében: nettó   5.000.000,- Ft értékű fűtéskorszerűsítésre vagy új fűtési rendszer kiépítésére 
vonatkozó kivitelezés.  

2. rész tekintetében: nettó 30.000.000,- Ft értékű magasépítési kivitelezés 
 
M/2. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján nem rendelkezik az 

1. rész tekintetében: legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű és legalább 3 éves, épületgépészeti 
munkák kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkező – 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti „MV-ÉG” felelős műszaki vezetővel. 
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2. rész tekintetében: legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű és legalább 3 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: 
 
MI/1).  A 310/2011 (XII. 23) Kr. 16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 
hónapban teljesített közintézmény felújítására vonatkozó építési munkák kivitelezésére irányuló 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]. 
 
Műszaki és szakmai alkalmassági követelmények valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra. 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. július 29.09:30 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. július 29.09:30 óra 
 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
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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.. augusztus 10. 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 az Ajánlatkérő 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 

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

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. 
 

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  
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- 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 - Eötvös József 
Általános Iskola felújítása – 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 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 



22 
 

 

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 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 előírja, hogy a második rész tekintetében, Ajánlattevők csatoljanak az ajánlatukba teljesítési 

ütemtervet. Az ütemtervnek a tetőfelújítás, a nyílászárócsere és homlokzat felújítás teljesítésének 
határidejét lépcsőzetesen tartalmaznia kell oly módon, hogy az iskola működése és a tanítási rendje 
biztosított legyen. 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. 

 
27.) Ajánlatkérő a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 40. § (3) bekezdésére tekintettel indít közbeszerzési 

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

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. július 09. 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „Eötvös József Általános Iskola felújítása” 
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. §/.  
 
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: 
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• 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.  
 

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 hat nappal az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
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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. 
 

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. 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 
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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. 
 

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; 
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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. 
 

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. 
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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.  
 

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. 
 
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, 
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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. 
 

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. 
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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- Eötvös József Általános Iskola felújítása - Határidő előtt nem bontható fel!  ” 
 

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 
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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. 

 
19. 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 az Ajánlatkérő 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.  

 
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. 
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.  
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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, részenként csatolandó)  
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  
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Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat  
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra   
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) 

 

Ütemterv  

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. 
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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/A. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK – 1. RÉSZ 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
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: „Eötvös József Általános Iskola felújítása” közbeszerzési eljárás 1. részében 
meghatározott feladtok, a kiadott dokumentáció, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely 
dokumentumok jelen szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 



37 
 

 

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: 2451 Ercsi, Szent István utca 10., Hrsz: 914. 
 
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. 
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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 részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
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4.14. 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.  
 
4.15. 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. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és 
ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése 
szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.19. 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. 
 
4.20. 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 
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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. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. 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. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – 
az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. 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.  
 
4.25. 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. 
 
4.26. 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. 
 
4.27. 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. 
 
4.28. 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 
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esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési 
lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles megteremteni. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. 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. 
 
4.31. 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. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

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

4.33. 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. 

4.34. 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. 

4.35. 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. 

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

4.37. 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. 

4.38. 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, hatósági engedélyeket. 
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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. 
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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 előlegként történő 
igénybevételére, előleg-visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett. 
 
6.3. A díj fizetése legfeljebb két részletben, előleg 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.  
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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 
összegnek megfelelő, 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 



45 
 

 

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 
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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 
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Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
 
 
 

III/B. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK – 2. RÉSZ 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
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: „Eötvös József Általános Iskola felújítása” közbeszerzési eljárás 2. részében 
meghatározott feladtok, a 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.  
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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: 2451 Ercsi, Szent István utca 10., Hrsz: 914. 
 
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. 
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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 részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. 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.  
 
4.15. 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). 
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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. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és 
ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése 
szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges 
észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem 
hivatkozhat. 
 
4.19. 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. 
 
4.20. 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. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
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4.22. 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. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – 
az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. 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.  
 
4.25. 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. 
 
4.26. 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. 
 
4.27. 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. 
 
4.28. 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. 
 
4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására a 
Felek heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a 
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Vállalkozó köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli 
kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.31. 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. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

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

4.33. 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. 

4.34. 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. 

4.35. 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. 

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

4.37. 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. 

4.38. 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, 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+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; 



54 
 

 

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 három részletben, előleg, egy 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. A 2/B rész tekintetében a beruházást Megrendelő a KEOP-
2015-5.7.0 számon nyilvántartott – „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” – 
Európai Uniós forrásból finanszírozza, ennélfogva a kifizetésekre 4/2011 (I.28) Kormányrendeletben 
meghatározottak is irányadóak, a kifizetések mindenkor igazodnak a támogatási szerződésben foglalt 
feltételekhez, mely a dokumentáció részét képezi. A kifizetésekre a hatályos áfa törvény irányadó 
 
6.3.1. A részszámlát a Vállalkozó a 2/A rész szerinti tetőfelújítás munkafázis teljesítési igazolással 
leigazolt befejezése után jogosult benyújtani az ajánlata tartalma szerinti összegre.   
 
6.3.2. A végszámlát a Vállalkozó 100 %-os készültségi fok elérésénél nyújthatja be a részszámlákkal 
még nem érvényesített vállalkozói díjra.   
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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 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. 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 
összegnek megfelelő, 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 
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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 
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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 
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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 
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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: „Eötvös József Általános Iskola felújítása” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
  
 
Összesített nettó vállalkozói díj (1. 
rész) 

Ft 

Nettó vállalkozói díj (2/A. rész) Ft 

Nettó vállalkozói díj (2/B. rész) Ft 

Összesített nettó vállalkozói díj (2. 
rész) 

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 

 

„Eötvös József Általános Iskola felújítása” 
 
 

……….. rész 
 
 

 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 „Eötvös József 

Általános Iskola 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. 

 
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.  



62 
 

 

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+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. 
 

9. 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 
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M3 melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Eötvös József Általános Iskola felújítása” 

 
 (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: 
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 

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



65 
 

 

M4 melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Eötvös József Általános Iskola felújítása” 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése 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 

                                                 
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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M5 melléklet 

 
Nyilatkozat 

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

 
 

Referencia-nyilatkozat 
„Eötvös József Általános Iskola 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! 
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M6 melléklet 

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

 
„Eötvös József Általános Iskola 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 

                                                 
8 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M7 Melléklet 

 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

„Eötvös József Általános Iskola 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 
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M8 Melléklet 

 
NYILATKOZAT 

Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 
 

„Eötvös József Általános Iskola 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: 
 

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 

 
„Eötvös József Általános Iskola 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 

                                                 
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 
 
 

„Eötvös József Általános Iskola 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 
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M12 melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A 306/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET A Z ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 
KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDE LET 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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2. napirendi pont: Ercsi Város közétkeztetési körképéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-206/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd hozzáteszi, ezt a témát már mind a Humán, mind pedig 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alaposan megtárgyalta. Kérdezi, van-e valakinek 
még kérdése, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy aki a közétkeztetés helyzetéről szóló objektív értékelést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ercsi közétkeztetés helyzetéről készült objektív, 
átfogó értékelésről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az ercsi közétkeztetés helyzetéről készült objektív, átfogó értékelésről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ercsi közétkeztetés minőségének javulása 
érdekében, a jelenlegi közétkeztetés helyzetéről készült objektív, átfogó értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-207/2015. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 5. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az elnapolásról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város közvilágításának korszerűsítéséről szóló 
napirendet a Képviselő-testület 2015. augusztus havi ülésére elnapolja. 
                            
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: a Képviselő-testült 2015. augusztus 25-i ülése 
 

4. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolójáról, javadalmazási 
szabályzatáról és létszámának meghatározásáról, a felügyelő bizottság tájékoztatója a kft. 
működéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-200/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a határozati 
javaslatokkal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az előterjesztésen 
szereplő első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. létszámának 
meghatározásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. létszámának meghatározásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében az Ercsi Dunakavics 
Nonprofit Kft. létszámát 10 fő teljes munkaidős és 1 fő négyórás részmunkaidős munkavállalóban 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezető igazgatót a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő harmadik határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. javadalmazási 
szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 
 



76 
 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. javadalmazási 
szabályzatát – e határozat melléklete szerint – elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató  
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 217/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 
 
 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelőbizottsági 
tagjai, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a 
jogviszonyuk megszűnése esetén biztosítandó juttatások módjának, mértékének elveiről, annak  
rendszeréről 
 

I. A Szabályzat célja, hatálya 
 

1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonában álló Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft (továbbiakban a Kft.), vezető 
tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alátartozó munkavállalóira (a továbbiakban: 
vezető állású munkavállaló) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait. 
 

2. A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat kizárólagos tulajdonban álló:  
     Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai, vezető állású 

munkavállalói javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére. 
 

II. A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók  
megbízatása, javadalmazása 

 
1. A vezető tisztségviselői jogviszony létesítése 

 
 A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről VI. fejezet 3: 22§-a alapján vezető 

tisztségviselői megbízatás munkaviszony és megbízási jogviszony keretében is ellátható. Ennek 
megfelelően a vezető tisztségviselői jogviszony létesítéskor Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító), dönt arról, hogy a vezető a feladatát 
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.  
 
1.1.Munkaviszony esetén a munkáltatói jogok gyakorlása 
 
1.1.1. Munkaviszony esetén a vezető tisztségviselő felett az alábbi munkáltatói jogokat az alapító 
gyakorolja: 
- munkaviszony létesítése, 
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- munkaviszony megszüntetése, 
- javadalmazás – személyi alapbér, prémiumfeladat kitűzése és értékelése, végkielégítés 
megállapítása. 
 
1.1.2. Az egyéb munkáltatói jogokat Ercsi Város Polgármestere gyakorolja. 
 
1.2. Megbízási jogviszony esetén alkalmazandó szabályok  
 
1.2.1. Megbízási jogviszony esetén a vezető tisztségviselői jogviszony létesítésére, 
megszüntetésére, valamint a javadalmazásra vonatkozó jogokat - ideértve a díjazás, a célfeladat 
ellátásához kapcsolódó juttatások megállapítását - az alapító gyakorolja. 
 
1.2.2. Megbízási jogviszony esetén a Szabályzatot az IV. fejezetben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
 
2. A javadalmazás mértékének rendszere, főbb elvei: 
 
A vezető tisztségviselő javadalmazásának arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, 
a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a Kft. által foglalkoztatottak létszámával, a Kft. által 
elért szakmai és pénzügyi eredménnyel.  
 
2.1. Személyi alapbér megállapítása 
 
2.1.1. A vezető tisztségviselő személyi alapbérét megválasztásával egyidejűleg az alapító állapítja 
meg. 
 
2.1.2. A vezető tisztségviselő személyi alapbérének havi összege nem haladhatja meg a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hétszeresét. 
 
2.1.3. A vezető tisztségviselő személyi alapbére évente legfeljebb egy alkalommal, az üzleti terv 
elfogadásakor a Kft-re irányadó átlagkereset fejlesztés mértékének megfelelő százalékos 
mértékkel növelhető. Ettől eltérni a Kft. tevékenységi körének változása esetén, illetve a 
foglalkoztatotti létszám legalább 10 %-os mértékű növekedése esetén lehet. A személyi alapbér 
összege az emeléssel ezekben az esetekben sem haladhatja meg a 2.1.2. pontban meghatározott 
mértéket. 
 
2.2. Prémiumfeladat kitűzése, értékelése 
 
2.2.1. A vezető tisztségviselő prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, 
meghatározott feladatokat teljesítette.  
 
2.2.2. A prémiumfeladatnak az adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzések eredményes 
megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző, az üzleti tervben megjelölt 
gazdálkodási, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi mutatókhoz, illetve egyedi szakmai feladatokhoz, 
projektekhez, kiemelt célokhoz kell kötődniük. Prémiumfeladatként nem értékelhető az 
ügyvezető általános feladatköréhez kapcsolódó tevékenység. 
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2.2.3. A prémiumfeladatot az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg kell kitűzni. A kitűzésnek 
tartalmaznia kell a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó 
prémiumhányaddal, valamint az értékelés időpontját és kifizethetőségének feltételeit. 
 
2.2.4. Az éves prémiumkitűzés, illetve az ennek alapján az elérhető és kifizethető prémium a 
vezető tisztségviselő tárgyévi személyi alapbére 50 %-át nem haladhatja meg. 
 
2.2.5. A prémiumfeladat értékelésére az üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásával  
egyidejűleg kerül sor, prémiumelőleg nem engedélyezhető 
 
2.2.6. Veszteséges gazdálkodás esetén prémium nem fizethető. Nem fizethető prémium továbbá 
abban az esetben sem, ha a vezető tisztségviselőnek felróható ok miatt a Kft-nek lejárt 
köztartozása áll fenn az üzleti év végén, illetve, ha a vezető tisztségviselő ellen a 
munkavégzéséhez kapcsolódó fegyelmi eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
 
 
2.2.7. Munkaviszony év közben történő megszűnése esetén a prémium idő-, illetve 
feladatarányos része fizethető a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg. 
 
2.3.A munkaviszony megszűnése esetén járó juttatások 
 
2.3.1. Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezető tisztségviselőt az Mt. általános 
szabályai szerint illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára 
eltérni nem lehet. 
 
2.3.2. Határozatlan idejű munkaviszony megszűnése esetén a vezető tisztségviselőt az Mt. 
szerinti végkielégítés illeti meg. Nem jogosult azonban végkielégítésre, amennyiben a munkáltató 
rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot –a képességeivel, 
vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze. 
 
2.3.3. Határozatlan idejű munkaviszony esetén a felmondási idő legfeljebb három hónap lehet. A 
felmondási idő 30 nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az 
egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal 
kapcsolatos magatartásával függ össze.  
 
2.4. Költségtérítések és egyéb juttatások 
 
2.4.1. A vezető tisztségviselő jogosult: 
 
a.) az alapító által elfogadott, meghatározott összegű pénzbeli költségtérítésre  
 
b.) kiküldetés esetén a saját gépjárműhasználat utáni, NAV által meghatározott üzemanyag 
norma szerinti térítésre, melynek elszámolásához a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélye 
szükséges 
 
2.4.2. A munkáltató jogok gyakorlója a vezető tisztségviselő részére indokolt esetben, a prémium 
kitűzésben nem szereplő konkrét feladat teljesítése vagy a Kft. működését érintő eseményhez 
kapcsolódóan évente maximum két alkalommal jutalmat állapíthat meg, melynek összege 
összesen nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő kéthavi személyi alapbérének összegét 
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3. Vezető állású munkavállalók javadalmazása 
 
3.1. A Szabályzat alkalmazásában vezető állású munkavállalónak minősül a vezető tisztségviselő 
közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészben –helyettesítésére jogosított 
munkavállaló.  
 
3.2. A vezető állású munkavállalókra a vezető tisztségviselőre jelen fejezetben foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy velük szemben az alapító által gyakorolt jogokat a vezető 
tisztségviselő gyakorolja.  
 
3.3. A vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt a vezető tisztségviselő 
határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A 
teljesítménykövetelmény meghatározására a jelen fejezetben foglaltak megfelelően 
alkalmazandók. 
 

III. A felügyelő bizottság díjazása 
 
A felügyelő bizottság díjazását az alapító határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
 
1. A felügyelő bizottság díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a 
felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Kft. számára, arányban álljon a 
tisztségviselő munkavégzésével, a Kft. gazdasági eredményével, a Kft. által foglalkoztattak 
létszámával.  
 
2. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai részére e jogviszonyukra tekintettel megállapított havi 
megbízási díj összege nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek 
(minimálbérnek) megfelelő összeget. 
 
3. A felügyelő bizottság díjazása évente legfeljebb a Kft-re irányadó átlagkereset-fejlesztés 
mértékének megfelelő százalékos mértékkel növelhető. 
 
4. A felügyelő bizottság elnöke és tagja a díjazáson felül egyéb juttatásban nem részesíthető. 
 
5. A felügyelő bizottság ellenőrzési jegyzőkönyvéből alapító részére egy példányt annak 
elkészültét követő öt napon belül meg kell küldeni. 
 
 

IV. A megbízási jogviszony eltérő szabályai 
 

1. A II. fejezet 2.1. pontjában foglalt, a vezető tisztségviselő díjazásával kapcsolatos 
rendelkezések az alábbiak szerint alkalmazhatóak: 
 
A vezető tisztségviselő megbízási díját a megbízásával egyidejűleg az alapító állapítja meg. A havi 
megbízási díj összege nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) hatszorosának megfelelő összeget.  
 
A vezető tisztségviselő megbízási díja évente legfeljebb egy alkalommal az üzleti terv 
elfogadásakor a Kft-re irányadó átlagkereset fejlesztés mértékének megfelelő százalékos 
mértékkel növelhető. Ettől eltérni a Kft. tevékenységi körének változása esetén, illetve a 
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foglalkoztatotti létszám legalább 10 %-os mértékű növekedése esetén lehet. A havi megbízási díj 
összege az emeléssel ezekben az esetekben sem haladhatja meg a minimálbér hatszorosának 
megfelelő mértéket.  
 
2. A II. fejezet 2.2. pontjában rögzített prémiumra vonatkozó szabályok a megbízási 
jogviszonyban nem alkalmazhatóak, helyette a vezető tisztségviselő részére célfeladat állapítható 
meg az alábbi feltétételekkel:  
 
A vezető tisztségviselő részére az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg az alapító célfeladatot 
határozhat meg, amelynek értékelése a Kft. éves beszámolójának elfogadásakor az alapító 
hatásköre. A célfeladat kitűzésekor meg kell határozni a teljesítése esetén járó külön juttatás 
mértékét és a kifizethetőségének feltételeit. A külön juttatás mértéke nem haladhatja meg a 
vezető tisztségviselő havi megbízási díjának hatszorosát. Nem fizethető céljuttatás veszteséges 
gazdálkodás esetén, és ha Kft-nek lejárt köztartozása áll fenn az üzleti év végén. 
 
3. A II. fejezet 2.3 pontjában foglalt, a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokkal 
kapcsolatos rendelkezések a megbízási jogviszonyban nem alkalmazhatóak. 
 
4. A II. fejezet 2.4. pontjában rögzített költségtérítésekkel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos 
rendelkezések a megbízási jogviszonyban nem alkalmazhatóak, helyette az alábbi rendelkezés az 
irányadó: 
 
A vezető tisztségviselő költségtérítése a Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 

V. Vegyes rendelkezések 
 
1. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött 
vezető tisztségviselő megbízatás után javadalmazásban részesül, úgy a Kft-vel fennálló ilyen 
jogviszonya után – a megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt 
költségeinek megtérítésén kívül javadalmazásra nem jogosult. 
 
2. Amennyiben a felügyelő bizottság tagja más köztulajdonban álló gazdasági társaságban 
betöltött felügyelő bizottsági tagsága után javadalmazásban részesül, úgy a Kft.-vel fennálló ilyen 
jogviszonya után javadalmazásra nem jogosult. 
 
3. A vezető tisztségviselő s a felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában 
nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban 
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelő bizottsági tagság után 
javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottsági tagok e nyilatkozataikat 
megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni. 
 
4. Jelen Szabályzatot az elfogadását követő 30 napon belül a Kft. vezető tisztségviselője köteles a 
cégiratok közt letétbe helyezni 
 
Ercsi, 2015. június 30. 
                                                                                                          Győri Máté 
                                                                                                                 polgármester 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy aki elfogadja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről készült tájékoztatót (negyedik határozati javaslat), 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről készült tájékoztató tudomásul vételéről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről készült 
tájékoztató tudomásul vételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Borsi László ügyvezető igazgatót az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Borsi László ügyvezető igazgató   
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a hiányosságok kijavításáig 
 

5. napirendi pont: Az óvodák beszámolói a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-194/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a napirendet a Humán Bizottság is 
megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először a Napfény Óvoda tájékoztatójának elfogadásáról 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2014/2015. évi nevelési 
évéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2014/2015. évi nevelési 
évéről szóló tájékoztatóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
    Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 219/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

                                                                                                                                                         
                                                               2451. ERCSI, DÓZSA GYÖRGY TÉR 2. 

                                                                         TEL./ FAX: 06 25 492 132 

                                                                                                                                                                                                                     

 
Tárgy:  Tájékoztatás 
Ikt. sz:  127/ 2015 

 
Tájékoztató a 2014/ 2015- ös nevelési évről 

 
 
Óvodánk jelenleg három telephelyen, összesen kilenc csoporttal működik. 2015. 07. 31.- én a Szent 

István utcai telephelyünk megszűnik, átkerül az Ercsi Hétszínvirág Óvodához, így a nevelési év 

utolsó hónapjában 7 csoportra csökken a csoportjaink száma. 

Gyermeklétszám alakulása: 

 

Gyermekek számaHH HHH Veszélyeztetett SNI BTM 

Térítés 

nélkül 

étkezők 

Sinatelep-

ről bejáró 

50 %-os 

kedvez-

ményben 

részesül 

2014. 10. 

01. 
177 29 52 20 3 11 127 14 14 

2015. 05. 

31. 
197 29 74 19 5 23 137 14 18 

 

Személyi feltételek: 

• 19 óvodapedagógus, valamennyien szakképzettek, közülük 4 fő fejlesztő óvodapedagógus. 

Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma: 6 fő. 

GYES- en van 2 óvodapedagógus, helyettesítésüket határozott időre szóló kinevezéssel 

kívántuk megoldani, de hosszú ideig még jelentkező sem volt a folyamatosan hirdetett 

álláshelyekre. Több alkalommal jeleztem a problémát a fenntartónak is, kértem segítségüket, 

hogy egy olyan ösztönző programot dolgozzunk ki, ami hosszú távon biztosítaná a 

megüresedő óvodapedagógus álláshelyek betöltését, mert ez a következő években is 

problémát jelenthet. 

2015 márciusában, majd áprilisban sikerült 1-1 óvodapedagógust alkalmazni, így valamennyi 

álláshely betöltésre került. 
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2015. november 1- től egy óvodapedagógus nyugdíjba vonul, jelenleg szabadságát, majd 

felmentési idejét tölti. Az ő helyettesítését belső átcsoportosítással oldjuk meg. 

• 9 dajka, akik közül heten rendelkeznek dajka képesítéssel,  

• 3 fő pedagógiai asszisztens  

• 1 fő óvodatitkár 

• 2 konyhalány 

o A szakmai munkát segítették még: 2 fő logopédus, akik vállalkozóként, illetve a 

szakszolgálat alkalmazottjaként tevékenykedtek 

o Az autista gyermek ellátását 1 fő gyógypedagógus segítette heti 3 órában. 

A pedagógiai asszisztensek alkalmazása a munkánkat nagymértékben segítette, főképpen azokban a 

csoportokban, ahol nem volt biztosított a két óvodapedagógus az év nagy részében.  

Az előző évhez hasonlóan a logopédus emelt óraszámban történő alkalmazása jelentős eredmények 

eléréséhez vezetett, a beszédhibával küzdő gyermekek többségénél tapasztaltunk fejlődést. Örömmel 

vettük, hogy június hónapban, óvodáinkban egy hetes logopédiai tábort hirdetett meg a FMPSZ 

Gárdonyi tagintézménye. Bízunk abban, hogy ez is segíti azokat a nagycsoportos korú gyermekeket, 

akik jelentős lemaradással bírnak a nyelvi fejlettség területén. 

 
A pedagógus életpálya modell bevezetésének eddigi tapasztalatai, eredményei 

Örömmel tölt el, hogy az óvodapedagógusok közül azok, akiknek erre lehetőségük volt, 

valamennyien éltek a lehetőséggel, feltöltötték portfóliójukat és jelentkeztek a pedagógus minősítési 

eljárásra. 

Az 5 szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus közül négyen 2015. január 1- től átsorolásra 

kerültek- a minősítésükig- a Pedagógus II. fokozatba, egy fő pedig intézményi szaktanácsadóként a 

mesterpedagógus fokozatba került. 

Az idei évben 1 fő minősítésére kerül sor, vélhetően az év második felében. 

A 2016. évi minősítési eljárásra négy óvodapedagógus jelentkezett. 

 

Elismerés, díjazás: 

Óvodánk alkalmazottja, Lévai Péterné, dajka 2015. március 15.- én az Ercsi Város Képviselő-

testülete által adományozott Gyermekekért Díjat vehette át hosszú ideje végzett lelkiismeretes, 

pontos munkája elismeréséért. 

Tárgyi feltételek: 

Óvodánk tárgyi feltételei, eszközellátottsága jó, bár az elhasználódásuk fokozott mértékű, ami 

gyermekek otthoni körülményeit figyelembe véve (rendszertelen életmód, játékok, könyvek, gyakran 

alapvető berendezési tárgyak, eszközök teljes hiánya) nem meglepő. 
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Nem tisztázott az udvari játékok felülvizsgálata körül kialakult helyzet továbbra sem. 

A sószoba berendezése még nem valósult meg, továbbra is fejlesztő szobaként működik a helyiség. 

Pályázati lehetőségre számítunk. 

A tárgyi feltételek nagyobb mértékű fejlesztéséhez júniusban pályázatot adott be a fenntartó, 

melynek pozitív elbírálása esetén 2016. év végéig tornaszobával, öltözővel bővülhet a Dózsa téri 

székhely intézmény, valamint a régóta tervezett akadálymentesítése, külső homlokzati hőszigetelése 

is megvalósulhat ugyanennek az épületnek. 

 

A nevelési év feladatainak megvalósulása: 

 

Kiemelt feladataink voltak:  

o Ebben a nevelési évben a gyermekek fő tevékenysége, a játék került előtérbe. A játék egyéni 

fejlesztő, differenciáló hatása a mindennapi munka során jól nyomon követhető.  

A játéktevékenységgel kapcsolatos elméleti ismeretek felelevenítése, összefoglalása 

nevelőtestületi értekezlet formájában történt, az óvodapedagógusok tartalmas 

tapasztalatcserét folytattak a gyakorlati tapasztalataik alapján.  

 

o Az egészséges életmód kialakításának lehetőségei szintén nagyon fontos területe az óvodai 

életnek. Intézményünknek nagy szerepe van abban, hogy az e területen jelentős elmaradással 

érkező gyermekek megfelelő ismeretekhez jussanak.  

A gyermekeken keresztül a szülők egészséges életmód iránti igényét is igyekszünk felkelteni. 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása, az egészséges környezet megteremtése, a helyes 

életritmus, a mozgás szerepe, a betegség megelőzés azok a területek, amelyek színterei az 

egészséges életmódnak.  

o A Zöld Óvoda cím tavalyi elnyerésének megfelelően tovább folytatjuk ez irányú 

tevékenységünket. 

A vezetői ellenőrzések a tervezettnek megfelelően megtörténtek. 
 

A következő nevelési év előkészítése: 

Az új nevelési év kiemelt feladata az önértékelési rendszer kiépítése, felkészülés a tanfelügyeletre, 

valamint a minősítésre. Az előkészületek még ebben a nevelési évben megtörténnek, nevelőtestületi 

továbbképzés formájában. 
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Továbbképzések: 

• Az autista gyermekek fogadásához megfelelő képzettség elérése szükséges, ennek érdekében 

1 fő megszerezte a gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ 5414001) felsőfokú 

szakképesítést. 

• 1 óvodapedagógus „Az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és 

gyakorlati alapjai” című 30 órás továbbképzésen vett részt, egy másik óvodapedagógus pedig 

„az autizmus- specifikus komplex korai intervenció elméleti és gyakorlati alapjai” c. 60 órás 

továbbképzést teljesítette sikeresen. 

• Az új feladatoknak való megfelelés érdekében a minősítés, a tanfelügyelet és az önértékelés 

témakörében meghirdetett 30 órás intézményvezetői felkészítésen vettem részt. 

• Szaktanácsadói feladatok ellátására felkészítő 60 órás továbbképzésen részt vett 1 fő. 

 

Az óvodai fejlesztő program megvalósítása (IPR) 

A pályázat feltételének továbbra sem tudtunk megfelelni, mivel a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) gyermekek arányos elosztása a csoportokban a gyermekek folyamatos felvétele, a magas év 

közbeni „vándorlás” gátolták a részvételt az egyébként ragyogó lehetőségeket kínáló pályázatban. A 

szülők gyakran nem igénylik a HHH megállapítását, gyakran előfordul, hogy egy családon belül 

egyik gyermek HHH, a testvérei pedig csak hátrányos helyzetűek. 

Ennek ellenére a fejlesztő munka továbbra is az előző évekhez hasonlóan tovább folyt.  

A következő nevelési évben szeretnénk pályázni erre a lehetőségre, amennyiben a feltételeknek meg 

tudunk felelni. 

 

Kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés 

 Jelenleg valamennyi településen szünetel, szeptembertől tervezzük annak újbóli bevezetését, mivel 

az újonnan megválasztott helyi roma nemzetiségi önkormányzat ebben partner. 

Programjaink 

• A csoportokban szervezett házi bemutatók, nyílt napok egyre népszerűbbek 

intézményünkben.  

• A bemutatók jó lehetőséget kínálnak a minősítés előtt álló óvodapedagógusoknak, hogy 

felkészülésük minél alaposabb legyen. A szakmaiság szempontjából is kiemelt jelentősége 

van a belső továbbképzéseknek.  

• A telephelyek közötti együttműködés eredményesebbé tétele érdekében fokozott figyelmet 

fordítottunk az információáramlásra, ezen túl pedig közös programok szervezésével is 

erősítettük a kapcsolatot, jó hangulatú csapatépítő tréninget is szerveztünk helyben. 
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• Hagyományos programok: játszóházak kirándulások, séták, bábelőadások, Márton napi, 

adventi, pünkösdi farsangi projekt, gyermeknap, búcsúzó hét a nagycsoportosok számára. 

• Több előadást szerveztünk a gyermekeknek itt helyben, zenés műsorokat, táncházat, 

arcfestést, ugrálóvárat, kínáltunk a gyermekek számára. Legnépszerűbb az ÖKO játszóház 

volt, melyet idén sikerült telephelyenként megvalósítani, ezzel is fokozva a gyermekek 

környezettudatos nevelését. 

• Első ízben vettünk részt a Budapesten megrendezett Hortus Hungaricus kiállításon, ahol 

mindhárom telephelyünk csodálatos növény- beültetésekkel valósította meg a kiírás szerinti 

célt: „Madárbarát kert kialakítása” 

• Nagycsoportosaink az idősek Otthona lakói számára karácsonyi, majd anyák napi műsorral 

kedveskedtek.  

• Az idei március 15- i városi ünnepélyen szintén óvodásaink adták a műsor egy részét. 

• Egy a közbiztonság javítását célzó pályázat keretében meghirdetett közlekedés témájú 

rajzversenyen is részt vettünk. 

• A Pindur- pandúr című országos közlekedésbiztonsági vetélkedőn 8 fős csapatunk 

eredményesen szerepelt. 

• Az iskola által szervezett programokra több alkalommal kaptunk meghívást ebben az évben 

is, erősítve az intézmények közötti kapcsolatot, az óvoda- iskola átmenet zökkenő 

mentesebbé tételét. 

• Kirándulást szerveztünk a Fővárosi Nagycirkuszba, jártunk a Planetáriumban, a 

Mezőgazdasági Múzeumban, Martonvásáron az óvodamúzeumban és a kastély parkjában, a 

Nagytétényi kastélymúzeumban, valamint a helyben található múzeumokban is.  

 

Gyermekvédelem: 

• A gyermekvédelmi feladatok ellátása annak ellenére, hogy az óvodákban nem kötelező külön 

gyermekvédelmi felelős alkalmazása, intézményünkben kiemelt fontosságú. A halmozottan 

hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek nagy és egyre növekvő száma miatt évek 

óta az óvodavezető helyettes látja el ezt a feladatot. Rendszeres kapcsolatban áll 

Gyermekjóléti Szolgálattal, részt vesz a havonkénti megbeszéléseken, előtte egyeztet az 

óvodapedagógusokkal.  

• Azonnali intézkedést kívánó esetek idén is előfordultak (több alkalommal 

gyermekbántalmazás gyanúja) A jelzésekre való reakció hamar megtörténik, a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai, a védőnők és a gyermekorvos együttműködése legtöbbször 

eredményes. A rendőrség bevonására indokolt esetben kerül sor.  
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• Három alkalommal került sor esetmegbeszéléseken való részvételre. 

• Hét gyermek esetében ismételt jelzéseket küldtünk a rendszertelen óvodába járás miatt. 

Nagyon szomorú tapasztalataink vannak a szülők elhanyagoló nevelési stílusa miatt. Néhány 

szülő rendszeresen „ott felejti a gyermekét az óvodában”, a szülői értekezleteken nem vesz 

részt, a gyermekét a kiskorú testvérrel, rokonnal küldi az óvodába. 

• Az óvodával való kapcsolattartás területén nagyon sok tennivalónk van. 

• Az igazolatlan óvodai hiányzásokat száma ebben az évben csökkent.  

• Az orvosi igazolások a korábbi megállapodásnak megfelelően pontosabbak, az orvosok 

körültekintőbben járnak el, probléma esetén keressük egymást a helyzet tisztázása érdekében.  

• Az egészségügyi szűrővizsgálatok rendszeresen megtörténtek, a védőnő látogatása szintén 

rendszeres. Az idei évben ismét megszervezték a teljes körű szűrést a gyermekek 

gyógytestnevelésre való javaslatához.  

• Óvodáztatási támogatásban, annak új szabályozása miatt 2015 májusában részesülnek 

utoljára a szülők, mert 2015. szeptember 1- től már három éves korban kötelező a gyermekek 

óvodai nevelésben való részvétele. 

 

Az év folyamán jelentésre kötelezett gyermekbaleset nem volt. 

 

A tanköteles korú gyermekek  

A 2014/ 2015- ös nevelési évben a tanköteles gyermekek száma (2015. augusztus 31.- ig betöltötte a 

6. életévét): 68 fő, a szeptemberben iskolát kezdők 42 fő. 

A FMPSZ Gárdonyi tagintézménye ebben az évben is helyben vizsgálta az iskolaérettségi vizsgálatra 

küldött gyermekeket.  

A tankötelesek közül összesen 39 gyermeket vizsgáltak meg, közülük: 

o óvodában marad 25 gyermek, közülük BTM státuszt kapott 7 gyermek 

o normál tantervű első osztályba mehet 12 gyermek, BTM státuszt kapott 5 gyermek 

o Szakértői vizsgálatra küldött gyermekek száma: 2 

Logopédiai fejlesztésben 23 gyermek részesült az év folyamán. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

A kapcsolattartás a családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok, egyéni 

beszélgetések, közös programok (előadások, kirándulások, teadélután, játszóház, ajándékkészítés az 

édesanyákkal) formájában valósult meg. 
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A Szülők Tanácsának tagjai idén kevésbé aktívan tevékenykedtek, a vezető „tapasztalatlansága” 

érezhető volt munkájukon. A munkatervükben szereplő játszódélután, adventi-koszorú készítés, 

gyermeknapi akadályverseny megvalósultak.   

A következő nevelési évben hatékonyabb együttműködésre számítunk. 

 

Gyermeklétszám várható alakulása a 2015/ 2016- os nevelési évben: 

Évente visszatérő probléma, hogy a hivatalos beiratkozás időszakában a többszöri személyes 

látogatás ellenére csupán az óvodáskorú gyermekek kis részét íratták be az óvodába. 

 A kimaradók felkutatása idén is sok energiát igényelt. 

A maximális csoportlétszám 20 %- al történő emelésére jelenleg nincs szükség.  

 

Új beiratkozók (2015. május 31.- ig): 41 fő, többségében 3, illetve 4 évesek, de több gyermek csak a 

nevelési év során tölti be a 3. életévét. 

 

Összesen jelentkezők száma 

születési idő szerint 

41 fő 

2011. 01. – 12. hó 3 fő 

2012. 01. – 12. hó 30 fő 

2013. 01.-  05. hó 8 fő 

 

A tervezett csoportbeosztások: 

Dózsa tér 

férőhelyek száma:100 

Csoport neve Létszám (fő) Korcsoport SNI BTM 

Süni csoport 24 középső- nagy   

Katica csoport 24 középső 1  

Napocska csoport 22 nagy   2 

pillangó csoport 25 kiscsoport   

Összesen: 95 (96)    

 

Bercsényi utcai telephely 

férőhelyek száma: 72 

Csoport neve Létszám (fő) Korcsoport SNI BTM 

Napraforgó 20 középső- nagy 3 3 
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Maci 24 kis- középső 1  

Halacska 22 középső- nagy 1 8 

Összesen: 66 (72)    

 

 

Nyárra tervezett felújítások, karbantartások: 

Tisztasági festés a mosdókban és a konyha helyiségekben, valamint a székhely csoportszobáiban. 

Udvari játékok folyamatos karbantartása, Dózsa téren a gumitégla burkolat felszedése, javítása, 

esetleg cseréje. 

 

Ercsi, 2015. 06. 12. 

                               Bosnyák Istvánné 
                                                       óvodavezető 
 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a Hétszínvirág Óvoda tájékoztatójának 
elfogadásáról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi nevelési 

évéről szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi nevelési évéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi nevelési 
évéről szóló tájékoztatóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 220/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
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6. napirendi pont: A Centrum-Lab Laboratoriumi Diagnosztikai Kft-vel laboratoriumi ellátás 
biztosítására megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-184/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal kapcsolatban? Miután 
nincs, kéri, hogy először a Centrum-Lab Kft-vel történő megállapodás megkötéséről szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Centrum-Lab Labortaoriumi Diagnosztikai Kft-vel 
laboratóriumi ellátás biztosítására megállapodás megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Centrum-Lab Labortaoriumi Diagnosztikai Kft-vel l aboratóriumi ellátás biztosítására 
megállapodás megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás részét képező laboratóriumi 
feladatokat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. épületében és szervezésében biztosítja. 
A Képviselő-testület a laboratóriumi ellátás érdekében az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. és a Centrum-Lab Laboratóriumi Diagnosztikai Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 1-5.) között 
kötendő megállapodás megkötését támogatja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a laboratóriumi ellátásra előirányzat biztosításáról 
szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a laboratóriumi ellátásra támogatás biztosításáról 7 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a laboratóriumi ellátásra támogatás biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a laboratóriumi ellátás érdekében az Ercsi 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére 2015. július 1-től 370.000,- Ft/hó összegű támogatást 
biztosít az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a 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 
 
 

7. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: Bizottságok 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-183/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú mellékletét képezi, majd átadja a szót Novozánszky Katalin megbízott 
Pénzügyi Irodavezető részére. 
 
Novozánszky Katalin megbízott Pénzügyi Irodavezető elmondja, azért van szükség a 
költségvetési rendelet módosítására, mert a két óvoda alapító okiratának módosítása okán hét 
dolgozó másik intézményhez kerül át. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy először a Napfény Óvoda létszámának 7 fővel történő 
csökkentéséről szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda létszámának 7 fő teljes 
munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő csökkentéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal 
történő csökkentéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda létszámát – az intézmény 
alapító okiratának módosításával összhangban –  2015. augusztus 1. napjától 7 fő teljes munkaidős 
közalkalmazott foglalkoztatottal csökkenti.  
A létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzatának időarányos 
része az intézménytől elvonásra kerül és az Ercsi Hétszínvírág Óvoda költségvetésében a személyi 
juttatások és annak járulékai kerülnek megemelésre.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Bosnyák Istvánné intézményvezetőt a szükséges munkáltatói és 
vezetői intézkedések megtételére.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
   Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: 2015. augusztus 1. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a Hétszínvirág Óvoda létszámának hét fővel történő 
emeléséről szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fő teljes 
munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal történő növeléséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
foglalkoztatottal történő növeléséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámát – az 
intézmény alapító okiratának módosításával összhangban – 2015. augusztus 1. napjától 7 fő teljes 
munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal növeli.  
A létszámnöveléshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzatának időarányos 
részének finanszírozása az Ercsi Napfény Óvodától elvonásra kerülő előirányzatból kerül 
megemelésre.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges munkáltatói és 
vezetői intézkedések megtételére.   
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester  
              Dr. Feik Csaba jegyző 
     Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: 2015. augusztus 1. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015. (VII.3.) 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.) 4. §-a helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:  

        
„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                       1.130.049 e Ft 

                     (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                      1.587.492 e Ft 
                     (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású):                             457.443 e Ft 

       (4) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.” 

  
2.§  Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek: 

 
  „5.§  Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:                       1.587.492 e Ft  

Ezen belül: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  391.658 e Ft 
c) Közhatalmi bevételek                                                                    468.250 e Ft 
d) Működési bevételek                     105.775 e Ft 
e) Működési célú átvett bevételek                         5.500 e Ft 
f) Felhalmozási bevételek                                                                 158.866 e Ft 
g) Belföldi finanszírozás bevételei                                                       457.443 e Ft” 
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 3. § Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:  

  „7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:                1.587.492 e Ft     
         Ezen belül:  
         a) A működési kiadások előirányzat összege                            1.085.212 e Ft 
                Ebből:  
                1. személyi jellegű kiadások                                                         375.689 e Ft 
                2. munkaadót terhelő járulékok                                                101.737 e Ft 
                3. dologi kiadások                                                      455.348 e Ft 
     4. működési célú pénzeszköz átadás                                                  54.813 e Ft 
                5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           53.104 e Ft 
                6. tartalék                                               44.521 e Ft 
 
         b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege                                     502.280 e Ft 
                Ebből:  
                1.beruházások                                             294.013 e Ft 
                2. felújítások                     156.199 e Ft   
                3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás                      9.148 e Ft 
          4. részesedés vásárlása                                                                   4.700 e Ft 
     5. felhalmozási céltartalék                     38.220 e Ft” 
  
4.§ Az „R” 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

        
    „(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             27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda             22 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” 

 
5. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„(1) A 23. mellékletben szereplő – a Képviselő-testület által támogatási igény alapján meghatározott 
– támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben 
szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási 
kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt 
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számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a 
következményt.” 
 

6. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogát nem 
ruházza át.” 
 
7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
      (4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
      (5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
      (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
      (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
      (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
      (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
     (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
     (11) Az R. 22. melléklete helyében e rendelet 11. melléklete lép. 
     (12) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
     (13) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
     (14) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
      (2) A rendelet 4.§-a 2015. augusztus 1-én lép hatályba és 2015. augusztus 2-án hatályát veszti. 
 
9.§ Hatályát veszti: 
 
a) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásért fizetendő térítési díjról 
és tandíjról szóló 14/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelete;   
b) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. 
 

           Győri Máté      dr. Feik Csaba 
                            polgármester                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. július 3. napján kihirdetésre került. 
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8. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, 
vagyonvédelmi, távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-193/2015. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 10. 
számú melléklete), majd elmondja még, két szolgáltatótól érkeztek be árajánlatok, azonban azok 
újabb kérdéseket vetettek fel. Ezért, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslatára a 
döntéshozatalt a Képviselő-testület augusztus havi ülésére elnapolnák. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért az elnapolással, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 
vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 

szerződések felülvizsgálatáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére vonatkozó, vagyonvédelmi 

távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatáról 
 
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei vagyonvédelmére, 
vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó döntéshozatalt a Képviselő-testület 2015. 
augusztus havi ülésére elnapolja. 
                           
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testült 2015. augusztus 25-i ülése 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-208/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a bérleti 
szerződés megkötéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Vertikál 
Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 

hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat és a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. 
közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, hulladékudvarként üzemelő ingatlanra vonatkozó 

szolgáltatási szerződés megkötéséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzata és a 
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. közötti, az Ercsi 2846/2 hrsz. alatti, 
hulladékudvarként működő ingatlanra vonatkozó – e határozat mellékletét képező – szolgáltatási 
szerződés megkötését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a mellékelt szolgáltatási szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző       
Határid ő: 2015. július 1. 
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„Melléklet a 226/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
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10. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-185/2015. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 12. 
számú melléklete), majd átadja a szót Dr. Feik Csaba jegyző úr részére. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázati felhívás második oldalán 
található „Határozott idejű megbízás kezdete” dátumot 2015. november 1-jére, a „Határozott idejű 
megbízás lejártát” pedig 2020. október 31-ére javítsák. Erre a módosításra azért van szükség, mert a 
benyújtási határidő a megjelenést követő 60. nap, így a 2015. szeptember 1-je nem volna helytálló. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására van szükség, nem 
azért, mert nem jelentkezett jó képességű személy, hanem azért, mert nagyon összetett a feladat és a 
törvényben meghatározott végzettségi követelményeknek a jelentkezők egyike sem felelt meg. Ezért 
azt kéri, hogy a korábban kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
eredménytelenné nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői állására a 107/2015. (III.31.)  Kt. sz. határozata alapján kiírt pályázatát 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért a jegyző úr által tett módosításokkal 
együtt az új pályázat kiírásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírását e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a pályázat 
lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. július 6., a pályázat elbírálására: a Képviselő-testület 

2015. szeptember 29-i ülése 
 
 

„Melléklet a 228/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi  
XXXIII. törvény 20/A, 20/B § - a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/ 1992. ( XI.20.) Korm. rendelet alapján  
 

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár  (Ercsi, Szent I. u. 12-14.) intézményvezetői  (magasabb 
vezető) munkakörének betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői beosztás megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonykeretében kinevezhető 
művelődésszervező munkakörbe. 
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
intézményvezető 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A határozott idejű megbízás kezdete:  2015. november 1. 
 
A határozott idejű megbízás lejárta: 2020. október 31. 
 
A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A jogszabályban, illetve az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott közművelődési 
célok és programok megvalósítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok 
jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. Városi kulturális 
rendezvények szervezése, művelődési ház programjának koordinálása, könyvtári feladatok 
ellátásának szervezése. 
 
A művelődésszervező munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Közreműködés a városi kulturális rendezvények szervezésében, művelődési ház programjának 
koordinálása, könyvtári feladatok ellátásának szervezésében. 
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Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. 
törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az 
irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 

a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. ( XI.20.) Korm. 
rendelet 6/A.§, 6/B.§ 6/E.§ 6/F.§ - ában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és 
szakképzettség, 

- legalább ötéves szakmai gyakorlat a felsőfokú szakirányú végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő és az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban, 

- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, továbbá 
- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet, valamint a 150/1992. (IX.20) 
Korm.rendelet 6/G.§ szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás 
kezdetétől számított két éven belül megszerzi. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- végzettséget igazoló okirat másolatát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai önéletrajzot, 
- szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát, 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési elképzeléseket, 
- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a benyújtott pályázatát 

nyílt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá 

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesítésének vállalásáról, illetve 
arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- ában 
meghatározott kizáró ok. 

 
A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, továbbá  
- a településen meglévő közösségek, illetve nemzetiségek hagyományainak ismerete 

 
A pályázat benyújtási határideje, módja: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 60. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a pályázati 
határidő lejártát követő 30. nap. 
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A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglaltvéleményét mérlegelve 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázati 
határidő lejártát követő első rendes ülésén a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Oktatási és Kulturális Közlöny, Ercsi 
Város Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó. 
 
A pályázatokat lezárt borítékban Ercsi Város Polgármesteréhez (2451 Ercsi, Fő u. 20.) írásban kell 
benyújtani. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu 
 

11. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-187/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról  
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
álláshelyére a 108/2015. (III.31.) Kt. sz. határozata alapján kiírt pályázatát eredménytelenné 
nyilvánítja. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy pályázat újbóli kiírásának szövegét a 
Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. augusztus 25. 
 

12. napirendi pont: A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-210/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, 
először a határozati javaslatról kéri a szavazást. 
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 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozattal 
megállapított településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
230/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város településszerkezeti tervéről szóló 
392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozatát – s ezzel párhuzamosan a településszerkezeti tervet – az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A településszerkezeti terv rajzi munkarészét képező TSZT-1-m jelű „településszerkezeti, 
tájrendezési, környezetalakítási és közlekedési terv”  a jelen határozat mellékletét képező 
„TSZT-1-m Fedvény” tervvel módosul, a „módosítás területi hatálya” jelkulccsal lehatárolt 
területen.  
 

2. A településszerkezeti terv szöveges munkarészét képező településszerkezeti terv leírása nem 
módosul.  
 

3. A településszerkezeti tervről szóló 392/2008. (IX. 30.) Kt. sz. határozat e határozatban foglalt 
módosításaira vonatkozó – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő – 
véleményezési-egyeztetési folyamat megtörtént, a véleményezési eljárás a jogszabály 
rendelkezései szerint befejeződött. 

4. Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés b) pontjának 
szabályaira, e határozat az elfogadását követő 20. napon lép hatályba.  

 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy e határozat alapján a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
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„Melléklet a 230/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért az Ercsi Város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek az 
előterjesztés szerinti módosításával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete 

az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
és 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány 
rendelet 41.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi 
Osztály Állami Főépítész, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala, a Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az 
Országos Atomenergia Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal, a Fejér Megyei Önkormányzat, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 
Besnyő Község Önkormányzata, Beloiannisz Község Önkormányzata, Iváncsa Község 
Önkormányzata, Baracska Község Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, 
Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Ráckeve Város 
Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Módosító rendelkezések 
 

1.§ Az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) a következő címmel és 32/A. §-al egészül ki:  
 

 „Gip-7 jel ű egyéb ipari gazdasági terület 
 
32/A.§ (1) Az építési övezetben az OTÉK 20.§ (4), (5) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.  

 
(2) Az építési övezet beépítési paraméterei:  

a) Beépítési mód:       oldalhatáron álló   
b) Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:  3000 m²  
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c) A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint felett:  50 %  
d) A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint alatt:  50 %  
e) Legnagyobb építménymagasság:     14 m  
f) A zöldfelület legkisebb mértéke:     25 %  
 

(3) A beépítés feltétele az OTÉK szerinti teljes közművesítettség. E rendelet 46.§ (18) 
bekezdésétől eltérően a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítése nem kötelező.  
 

(4) Az építési övezetben a földszinti padlószintet a mindenkori mértékadó árvízszint fölött kell 
kialakítani.  

 
(5) E rendelet 19.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, azzal összhangban a 

kötelező zöldfelületet a zöldfelületek kondicionáló értékének növelése érdekében, emellett a 
Rákóczi út (6-os sz. főút) és a Bajcsy-Zsilinszky út irányába a településképi illesztés 
érdekében háromszintes növénytelepítéssel (fa, cserje, gyep vagy gyeppótló cserje szint) kell 
kialakítani.” 

 
2.§ A HÉSZ 46.§ (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(18) Amennyiben az építési övezet részletes előírásai másképp nem rendelkeznek, a beépített, 
illetve beépítésre szánt területen a csapadékvíz elvezetésére az út szilárd burkolatú kiépítésénél, 
illetve rekonstrukciójánál zárt csapadékvíz csatornahálózatot kell kiépíteni. (Hosszú távon nyílt árkos 
csapadékvíz gyűjtés beépített, illetve beépítésre szánt területen csak földúttal feltárt területen, 
továbbá beépítésre nem szánt területen és külterületi út mentén maradhat fenn.)” 
 
3.§ A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv „SZT-1m” tervlapja normatartalma helyébe – e 
rendelet 1. mellékletében „a módosítás területi hatálya” jelkulccsal lehatárolt területeken – e rendelet 
1. mellékletét képező Szabályozási terv „SZT-1m Fedvény” tervlap normatartalma lép.  
 
4.§ A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv „SZT-2m/b” tervlapja normatartalma helyébe – e 
rendelet 2. mellékletében „a módosítás területi hatálya” jelkulccsal lehatárolt területeken – e rendelet 
2. mellékletét képező Szabályozási terv „SZT-2m/b Fedvény” tervlap normatartalma lép.  
 

2. Záró és átmeneti rendelkezések 
 
5. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
         (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély iránti kérelmek esetében – amennyiben az 
építtető számára kedvezőbbek az e rendelettel elfogadott módosítások – a rendelet rendelkezéseit az 
eljárás során alkalmazni lehet.  
 

(3) Hatályát veszti a HÉSZ 4.§-a. 
 
 

 
Győri Máté  

polgármester 

 
Dr. Feik Csaba  

jegyző 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. július 3. napján kihirdetésre került. 



127 
 

 

1. melléklet a 13/2015. (VII.3) önkormányzati rendelethez  

 

SZT-1m Fedvény 
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2. melléklet a 13/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelethez  

SZT-2m/b Fedvény 
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13. napirendi pont: A temető fejlesztéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-182/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Gólics Ildikó képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság javaslata az volt, hogy az idei költségvetésből 200 ezer forint előirányzat biztosítását tegye 
lehetővé a testület a temető területén lévő vizesblokk javítására. 
 
Győri Máté polgármester új határozati javaslatot fogalmaz meg: Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a temető területén található ravatalozó épület vízbekötése vizesblokkjának 
korszerűsítésére bruttó 200 ezer forint előirányzatot biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére. A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, 
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A határozat végrehajtásának határideje 2015. október 
30. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető területén található ravatalozó épület 
vízbekötésének korszerűsítésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a temető területén található ravatalozó épület vízbekötésének korszerűsítésére előirányzat 
biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető területén található ravatalozó épület 
vízbötésének korszerűsítésére bruttó 200 ezer forint előirányzatot biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. október 31. 
 
Győri Máté polgármester ezután az előterjesztésen szereplő – 200 ezer forint összeggel csökkentve 
– határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető fejlesztés lehetőségeiről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a temető fejlesztés lehetőségeiről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a temető fejlesztéseként új urnafal építését, 
amelyhez a szükséges összeget, bruttó 2.807.056 Ft-ot a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés 
tervezésekor figyelembe veszi. 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetés elfogadása 
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14. napirendi pont: A Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola Forrás Néptáncegyüttes támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-199/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Humán Bizottság a kérelmet 
megtárgyalta, s a támogatás nyújtását javasolta. Ezért a második határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, s kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola Forrás Néptáncegyüttes támogatásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Magyarok Öröksége Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Forrás 
Néptáncegyüttes támogatásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90.000,- Ft támogatást nyújt a Magyarok Öröksége 
Alapítvány Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Forrás Néptáncegyüttes  részére – az 
Ifjúforrás Néptánccsoport ercsi tagjainak (3 fő) – néptánc fesztivál útiköltségéhez való 
hozzájárulásra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a Magyarok Öröksége Alapítvánnyal 
történő támogatási szerződés megkötésére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. július 10., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a néptáncegyüttes az utazásról egy képes beszámolót 
készítsen, melyet akár az Ercsi Híradóban is meg lehet jelentetni. 
 

15. napirendi pont: A Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott, beregrákosi és 
kajdanói magyar szórványközösségek támogatására irányuló kérelemről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-203/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
támogatás nyújtásának elvetéséről szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beregrákosi Református Egyházközség által 
benyújtott,  beregrákosi és kajdanói magyar szórványközösségek támogatására irányuló kérelméről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Beregrákosi Református Egyházközség által benyújtott,  beregrákosi és kajdanói magyar 
szórványközösségek támogatására irányuló kérelméről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beregrákosi Református Egyházközség által 
benyújtott, beregrákosi és kajdanói magyar szórványközösségek támogatására irányuló pénzbeli 
támogatási kérelmét forráshiány miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester      
Határid ő: azonnal 
 

16. napirendi pont: A Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezete támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

  a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester bemutatja a 100-204/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 18. számú 
melléklete), majd hozzáteszi még, igyekeznek elsősorban a helyi kéréseket támogatni. Majd, miután 
nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a támogatási kérelem elbírálásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 

masszázs szett és segédeszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelméről 
 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének masszázs szett és segédeszközök 

beszerzésére irányuló támogatási kérelméről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengélátók Fejér Megyei Szervezetének 
masszázs szett és segédeszközök beszerzésére irányuló pénzbeli támogatási kérelmét forráshiány 
miatt nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester       
Határid ő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Az Ercsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-197/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd kéri, hogy az azon szereplő második határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Sportegyesület részére kézilabda tábor 
megrendezésének támogatására irányuló támogatási kérelméről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Sportegyesület részére kézilabda tábor megrendezésének támogatására irányuló 
támogatási kérelméről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Sportegyesület részére kézilabda tábor 
megrendezésének támogatására 161.250,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a támogatási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: 2015. július 10., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Kinizsi Sportegyesület támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
     a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-205/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 20. számú 
melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a támogatás nyújtásáról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület részére főállású edző 

munkakör kialakításának támogatásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület részére főállású edző munkakör kialakításának támogatásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület részére, főállású 
edző munkakör kialakítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a támogatási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosítás előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző       
Határid ő: 2015. július15., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

19. napirendi pont: Az Ercsi Női Labdarúgó Csapat támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

     a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-201/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd – a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint – a második 
határozati javaslatot úgy módosítja, hogy az Egyesületet 60 ezer forint támogatásban részesítenék, s 
erről kéri a szavazást. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület női labdarugó 
szakosztálya részére, a háromnegyed pályás bajnokság őszi fordulóiban történő indulás 

támogatására irányuló támogatási kérelméről 6 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület női labdarugó szakosztálya részére, a háromnegyed pályás 
bajnokság őszi fordulóiban történő indulás támogatására irányuló támogatási kérelméről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi Sport Egyesület női labdarugó 
szakosztálya részére, a háromnegyed pályás bajnokság őszi fordulóiban történő indulás támogatására 
60.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújt az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a támogatási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: 2015. július 10., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
20. napirendi pont: Kondás Zoltán támogatási kérelméről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-195/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 22. számú 
melléklete), majd elmondja még, a Humán Bizottság szerette volna, a Pénzügyi Bizottság pedig nem 
szerette volna támogatni a fiatalembert. Továbbá, a támogatás formájával kapcsolatban a belső 
ellenőr aggodalmát fejezte ki, hiszen az önkormányzat magánszemélyeket nem támogathat. Így 
került szóba az a lehetőség, hogy az EKISÁ-n keresztül lehetne a támogatást nyújtani. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, támogatást úgy tudnának nyújtani, mint ahogyan pár napirendi 
ponttal korábban, a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola esetében tették, alapítványon 
keresztül. Továbbá tájékoztatást ad arról is, hogy a fiatalember nem a tandíját kéri támogatni, hanem 
a külföldi tartózkodásához (szálláshoz, utazási költségéhez, önfenntartáshoz) szükséges költségek 
támogatását kéri.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kondás Zoltán támogatási kérelméről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
Kondás Zoltán támogatási kérelméről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kondás Zoltán egyetemi hallgató külföldi 
tanulmányainak támogatására irányuló pénzbeli támogatási kérelmét nem tudja támogatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

21. napirendi pont: Az Ercsi Vízisport Egyesületnek az Ercsi Csónakház megvásárlására 
irányuló kérelméről  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-201/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. melléklete, majd elmondja még, a Humán és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta 
a kérelmet, s egyetértés volt abban, hogy a Csónakházat nem kívánják értékesíteni. Kérdezi, van-e 
kérdés, hozzászólás? 
 
Szabó Miklós kéri, hogy az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Vízisport Egyesület között – 
amely hamarosan le fog járni – létrejött haszonkölcsön szerződést hosszabbítsák meg 4+2 évvel. 
Azért ennyi időre kérik, mert eddig is így volt. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy ezt a kérést írásban fogalmazza meg, majd nyújtsa be az 
Egyesület, s a Bizottság azt meg fogja tárgyalni. Majd, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, 
hogy az Ercsi Vízisport Egyesület Csónakház megvásárlására irányuló kérelméről szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Vízisport Egyesületnek a 165 hrsz-ú Ercsi 
Csónakház területének megvásárlására vonatkozó kérelméről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Vízisport Egyesületnek a 165 hrsz-ú Ercsi Csónakház területének megvásárlására 
vonatkozó kérelméről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 165 hrsz-ú Ercsi Csónakház területét nem kívánja 
értékesíteni az Ercsi Vízisport Egyesület részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 

 
22. napirendi pont: A közterület-felügyelői státusz betöltéséről 

Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-189/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az eddigi pályázatok nem jártak 
sikerrel, s ezért kellene egy döntést hozni arról, hogy fel lehessen venni valakit a Polgármesteri 
Hivatalba, aki közterület-felügyelői feladatokat lát el. Kérdezi, van-e kérdés, más javaslat? 
 
Gólics Ildikó képviselő emlékeztet arra, hogy ezt a feladatot egyedül nem vállalta senki, s így eltelt 
egy fél év. Véleménye szerint az álláshelyet meg kellene hirdetni úgy, hogy kettő főt vennének fel. 
Mivel az első félévre betervezett összeg megmaradt, így biztosítva lenne a második félévre a két 
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közterület-felügyelő bére (két személy félévi bére adja ki az egy fő éves bérét). A következő évi 
költségvetésbe pedig már úgy kellene betervezni, hogy kettő közterület-felügyelő legyen.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki a Gólics Ildikó képviselő asszony által tett módosító 
javaslattal (két fő közterület-felügyelő) kiegészített és ennek alapján módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban két fő közterület-

felügyelő alkalmazásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatalban két fő közterület-felügyelő alkalmazásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelők létszámát egy főről kettő főre 
emeli. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Ercsi Polgármesteri Hivatal létszámának és az erre a 
célra betervezett pénzügyi előirányzatnak a terhére az önkormányzat közterülettel és más 
ingatlanokkal kapcsolatos feladatai ellátására két fő köztisztviselő átmenetileg felvételre kerüljön a 
közterület-felügyelőre meghatározott képesítési előírások hiányában is. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a 
költségvetési rendelet módosításának tervezetét készítse el. 
 

Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

23. napirendi pont: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-186/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a 
rendelet megalkotásáról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 49. § (5), (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Ercsi Város közigazgatási 
területén a kedvtelésből tartott állatok tartására és a kedvtelésből állattartást folytató személyekre.  
 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
     a) az állatkiállításokra; 
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     b) a veszélyes ebekre. 
 

(3) Az e rendeletben foglalt előírások betartásával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskörök 
gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.  

 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 3. § 1. pontjában 

meghatározott személy. 
 

2. Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott állat. 

 
A kedvtelésből tartott állatok tartásának általános szabályai 

 
3. § (1) Ercsi Város közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatokat tartani kizárólag az 

állatvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és építésügyi előírások, 
valamint Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzata és szabályozási terve betartásával, e 
rendeletben meghatározott módon lehet. 

 
(2) Az állattartó köteles kedvtelésből tartott állatát az állatvédelmi, állatjóléti, állategészségügyi és 

közegészségügyi előírások, továbbá a társasházakról szóló törvény szabályainak betartásával 
tartani. 

 
(3) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a 

többlakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit ne szennyezze. Az állattartó az okozott 
szennyeződést köteles azonnal eltávolítani. 

 
(4) A kedvtelésből tartott állat tartásának feltétele, hogy az ingatlan kerítését oly módon kell 

kialakítani, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és mások testi épségének 
veszélyeztetését.  

 
4. § (1) A vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével tilos állatot 

beengedni, bevinni vagy ott tartani: 
 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha a vendégforgalmat lebonyolító 

nyilvános helyiség birtokosa ehhez hozzájárul; 
 
b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe; 

 
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény, intézmény területére, kivéve oktatási és 

terápiás célzattal; 
 
d) piac területére;  

 
e) élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba; 

 
f) élelmiszer elárusító üzletbe; 

 
g) játszótérre. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak alóli kivételek esetén is alkalmazni kell e rendelet és más 
jogszabály állattartásra vonatkozó szabályait.  

 

Az ebek tartásának külön szabályai 
 

5. § Nagytestű ebek tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán jól látható módon a harapós 
kutyára, egyéb kutya tartása esetén kutyatartásra utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

 
6. § (1) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben kutyát – amennyiben a többlakásos 

lakóépület a szervezeti és működési szabályzatában másként nem rendelkezik – csak pórázon 
lehet vezetni és biztosítani kell, hogy az eb sem állatot, sem embert ne veszélyeztessen. 

 
(2) Ebet kizárólag olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes. 

 
7. § (1) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 
 

(2) Kutyát közforgalmú közlekedési eszközön pórázon tartva és szájkosárral ellátva, kisebb testű 
ebeket és egyéb kedvtelésből tartott állatokat pedig kifejezetten azok biztonságos szállítására 
készített, a kézipoggyász méretét meg nem haladó méretű dobozban, ketrecben szabad szállítani.  

 
8. § (1) A felügyelet nélküli, közterületen szabadon engedett ebeket a gyepmester befogja és 

elszállítja. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerint befogott ebeket az eb tulajdonosa 15 napon belül a szállítási és tartási 

költség megfizetése ellenében kiválthatja, de a költségek megtérítése nem mentesíti az egyéb 
jogkövetkezmények alól. 

 

Az állattartók közreműködési kötelezettsége 
 

9. § (1) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles annak 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni és ennek érdekében az állat számára új állattartó 
felkutatásában – lehetőségeihez mérten – közreműködni, továbbá mindent megtenni annak 
érdekében, hogy az állat a lehető legrövidebb időn belül új gazdához kerüljön. 

 
(2) Az eb és a macska tulajdonosa – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségei teljesítése során eredménnyel nem jár – köteles felajánlani az állatot az arra 
jogosult egyesületnek, állatvédő alapítványnak. 

 
Ebrendészeti hozzájárulás 

 
10. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére 

vonatkozóan ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.  
 

Záró rendelkezések 
 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
   
 

Győri Máté     Dr. Feik Csaba 
                     polgármester                     jegyző 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. július 3. napján kihirdetésre került. 
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24. napirendi pont: A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási szándék 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-196/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a 
csatlakozási szándékról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő 
csatlakozási szándékról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozási szándékról 
 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú 
Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Ercsi Város Önkormányzata teljes 
körű képviseletét az Egyesületben Győri Máté polgármester látja el, a megbízás visszavonásig 
érvényes. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
és az Együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

25. napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös 
feladatellátásához történő csatlakozásról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-198/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 27. 
melléklete), majd – a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – a második határozati javaslatról kéri a 
szavazást. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

közös feladatellátásához történő csatlakozás elvetéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás közös feladatellátásához történő 

csatlakozás elvetéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a belső ellenőrzési feladatoknak a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláson belüli ellátását és nem kíván csatlakozni a 
közös feladatellátásához.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a határozat alapján a jelenlegi belső ellenőrrel, Mikóné 
Horváth Ritával kötik meg a szerződést. 
 
Gólics Ildikó képviselő 19.35 órakor kiment a Tanácsteremből, így a továbbiakban 6 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester elmondja, Ercsi városa hagyományosan nem vesz részt a Kistérségi 
Társulás közös feladatellátásában, ezért azt szeretné, ha megvizsgálnák, hogy mi az, amiben előnyt 
jelentene a kistérségi feladatellátáshoz való csatalakozásuk.  
 

26. napirendi pont: A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-188/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 28. 
számú melléklete), majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele azzal kapcsolatban? Miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a társulási megállapodás módosításának elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítását a Társulási Tanács 31/2015. (VI.5.) sz. – e határozat 1. sz. 
melléklete – határozata szerint jóváhagyja. 
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 
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 „Melléklet a 244/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának 

31/2015. (VI. 5.) határozata 
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 

módosítása tárgyában hozott 8/2015. (II. 12.) határ ozatának módosításáról 
 

I. 
 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás a módosítása tárgyában hozott 
8/2015. (II. 12.) határozatát az alábbiakkal kiegés zíti: 
 
1.) A Megállapodás VI. fejezet 1.2. alpontjából a „ önállóan működő költségvetési szerv” 

elhagyásra kerül. 
 

2.) A Megállapodás VI. fejezet 2.1. alpontjából a „ önállóan működő költségvetési szerv” 
elhagyásra kerül 
 

3.) A Megállapodás VIII. fejezet 13. pontjában a „ szakfeladat rend” és a „ szakfeladati 
rend” helyébe a „kormányzati funkciók rendje” lép.  
 

4.) A Megállapodás 1. melléklete az alábbiak szerint mó dosul: 
 Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnev ezése 

011130  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
081010  Sportügyek igazgatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
II. 
 

A Társulás Tanácsa a határozat I. pontjában foglalt  módosításokkal a Társulási 
megállapodást a határozat 1. melléklete szerint egy séges szerkezetbe foglalja. 
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III. 
 

A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, h ogy 2015.06.30. napjáig 
döntsenek a Társulási megállapodás I. pont szerinti  módosításának elfogadása 
tárgyában.  
 
 
A határozat végrehajtásáért felel ős: Elnök 
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 
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31/2015. (VI. 5.) SZLV TKT határozat 1. melléklete: 
 

 
 

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 

 
Társulási Megállapodás hatálybalépésének időpontja:  
 
Kelt: Martonvásár, …év …hónap …nap 
 
A társulásban résztvevő önkormányzatok – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján – abból a célból, hogy a 
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) tartozó 
települések lakossága a helyi közszolgáltatásokat minél magasabb színvonalon vehesse 
igénybe, társulás keretében történő együttműködéssel, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítják a közfeladatok minél magasabb szintű ellátását, s ennek 
érdekében 2013. június 30-i kezdő hatállyal az alábbi társulási megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) kötik, illetve hagyják jóvá: 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Társulás neve: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
 
2. A Társulás székhely önkormányzata: Martonvásár Város Önkormányzata  

A Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.  
 

3. A Társulás társszékhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye:      
  
4.1 Baracska Község Önkormányzata 

Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz.  
4.2. Ercsi Város Önkormányzata 

Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz.  
4.3. Gyúró Község Önkormányzata 

Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz.  
4.4. Kajászó Község Önkormányzata 

Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz.  
4.5. Martonvásár Város Önkormányzata 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.  
4.6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
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Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz.  
4.7. Tordas Község Önkormányzata 

Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz. 
4.8. Vál Község Önkormányzata 
 Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u. 2. 
4.9. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a 

Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 
 

5. A Társulás működési területe: a 4. pontban szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

 
6. A Társulás bélyegzője: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás felirattal 

ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 
 
7. A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az 

alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 
 
8. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. 

8.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

8.2. A Társulás önálló bankszámlával – fizetési számlával – rendelkezik. 
8.3. A Társulás, és az általa fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek (a 

továbbiakban: Intézmény(ek)) költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg. A társult önkormányzatok (a 
továbbiakban: Önkormányzatok) a Társulás fenntartásához évenként szükséges 
hozzájárulás összegét a IX/1. pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják 
át.  

8.4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti polgármesteri 
hivatal, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

8.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal útján gondoskodik 
a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, melynek 
keretében ellátja – külön munkamegosztási megállapodás alapján – az 
Intézmény(ek) pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.  

8.6. A Társulás csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
9. A Társulás az Mötv. 88. § - 95. §-aiban foglalt szabályok szerint működik.   
 

II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖ K 
 
1. Az Önkormányzatok az alábbi 2-7. pontban nevesített önkormányzati feladatok közös 

megvalósításában állapodnak meg, s ezen feladat és hatásköreik gyakorlását átruházzák a 
Társulásra.  

 
2. Az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, 

mint „Központi Háziorvosi Ügyelet” az Önkormányzatok közigazgatási területére 
kiterjedően: 
2.1. Az ügyelet székhelye és ellátási helye: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14.  

Az ügyelet további ellátási helye: Martonvásári kistérség központjától 
legfeljebb 15 km-es távolságban 
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biztosított ellátás (a sürgős, szükség esetén 
felmerülő gyermekellátás biztosításával)  

2.2.  Ügyeleti idő (a székhelyen és ellátási helyeken): 
• munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig; 
• hétvégén pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig; 
• munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás. 

2.3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet 
ellátására a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével történő egészségügyi vállalkozási, 
avagy ellátási szerződés útján történő megvalósítására vonatkozó döntés 
meghozatalára a Társulási Tanácsot hatalmazzák fel.  

2.4. Az egészségügyi alapellátás körében a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátásának 2.3. 
pont szerinti egészségügyi vállalkozási, avagy ellátási szerződés útján történő 
megvalósítását igénybe vevő tagok a Társulás tagjai közül:  
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Ercsi Város Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata,   
• Kajászó Község Önkormányzata,  
• Martonvásár Város Önkormányzata,   
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  
• Tordas Község Önkormányzata 

 
3. Szociális alapellátás feladatkörben: 
 3.1. Családsegítés - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár 

Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község Önkormányzata; 
3.2. Házi segítségnyújtás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 

Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község 
Önkormányzata; 

3.3. Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) - 
Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, 
Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.4. Támogató szolgáltatás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.5. Idősek nappali ellátása - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata; 

3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Baracska Község Önkormányzata; 

3.7. Családi napközi ellátás - Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, 
Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata 

közigazgatási területére kiterjedően, Intézmény fenntartása útján. 
3.8. Szociális étkeztetés 

 
4.11   
 
5.  Gyermekjóléti szolgáltatás: ezt az önkormányzati feladatot a Társulás Baracska 

Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, 

                                                 
11 2014.01.01-től hatályát vesztette. 
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Tordas Község, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően 
Intézmény fenntartása útján látja el.  

 
6. A köznevelési feladatok körében a Társulás keretében történik: 

Óvodai nevelés a Társulás által fenntartott Intézmény útján: 
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata, 
• Tordas Község Önkormányzata 
közigazgatási területére kiterjedően.  
 

7. Belső ellenőrzési feladatok: a Társulás a Társulásra, az Önkormányzatokra és az általuk 
fenntartott költségvetési szervekre kiterjedően a Társulási Tanács döntésétől függően: 

• belső ellenőr(ök) foglalkoztatásával,  
• vagy polgári jogi szerződéssel, külső erőforrás bevonása útján 

látja el.  
7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: 

• a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 
• az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely 

költségvetési szervnél: 
- Baracska Község Önkormányzata,  
- Gyúró Község Önkormányzata, 
- Kajászó Község Önkormányzata  
- Martonvásár Város Önkormányzata, 
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 
- Tordas Község Önkormányzata, 
- Vál Község Önkormányzata. 

• a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
tekintetében, 

• az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

• az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

7.2. A belső ellenőr által teljesítendő szolgáltatásokat a társulás adott évi belső ellenőrzési 
terve tartalmazza, mely tartalmazza a képviselő-testületek által előzetesen 
jóváhagyott egyes önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet, 
továbbá a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
végzendő belső ellenőrzési feladatokat is. Az önkormányzati szintű éves ellenőrzési 
tervet a belső ellenőr állítja össze előzetes kockázatelemzés és a vezetőkkel való 
egyeztetést követően. 

7.3. Az elkészült ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzött szervezeteknek, és az 
önkormányzatnak kell megküldeni egyeztetés, észrevételezés céljából. A 
leegyeztetett, elfogadott ellenőrzési jelentéseket 1 példányban a társulás székhely 
önkormányzata jegyzőjének, 1 példányban az ellenőrzöttnek kell megküldeni. Az 
éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve társulásra külön- külön köteles 
elkészíteni a belső ellenőr, melyet tárgyévet követő év február 15-ig megküld 
valamennyi jegyző részére, hogy azt a polgármester a zárszámadással együtt a 
képviselő-testület elé terjeszthesse.  
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7.4. A belső ellenőrzési feladatellátás forrása: központi támogatás, feladatellátási 
pénzügyi hozzájárulás. A belső ellenőrzési feladatok központi, külső forrásokból 
nem fedezett működési, fenntartási kiadásait az Önkormányzatok pénzügyi 
hozzájárulás címén lakosságszám arányosan közösen biztosítják.  

 
8.   Településfejlesztés – területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen 

érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: 
• Baracska Község Önkormányzata,  
• Ercsi Város Önkormányzata,  
• Gyúró Község Önkormányzata,   
• Kajászó Község Önkormányzata,  
• Martonvásár Város Önkormányzata,   
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata,  
• Tordas Község Önkormányzata, 
• Vál Község Önkormányzata. 

 
9.12 Hozzájárulás köznevelési intézmény működtetéséhez: 
 9.1.  A Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének 

fenntartója, a Martonvásári Járásra kiterjedő ellátási körzettel, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan 
tulajdonosa és az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdés szerinti működtetője Martonvásár Város 
Önkormányzata. 

 9.2. A Társulás hozzájárul a 9.1. alpont szerinti Intézmény - Martonvásár Város 
Önkormányzata által vállalt, Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti - működtetési 
költségeihez.  

 9.3. A hozzájárulás megfizetésével érintett tagönkormányzatok: 
• Baracska Község Önkormányzata, 
• Ercsi Város Önkormányzata, 
• Gyúró Község Önkormányzata, 
• Kajászó Község Önkormányzata, 
• Martonvásár Város Önkormányzata, 
• Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 
• Tordas Község Önkormányzata, 
• Vál Község Önkormányzata. 

 
III. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGI LLET Ő 

SZAVAZATARÁNYOK 
 

1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.  
 

2. Az Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a képviselő-
testületek a Társulási Tanácsba az önkormányzatok mindenkori polgármesterét 
delegálják. 
A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy – 
külön meghatalmazás nélkül – az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott 
település képviselő-testületének – külön meghatalmazással rendelkező – tagja.  

                                                 
12 2015. április 1. hatállyal kiegészítette a 9/2015. (II. 12.) SZLV TKT határozat. 
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A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 
 

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  
 

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Intézmény(ek) alapítói, fenntartói, 
irányító szervi jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezések, illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz. 

 
IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉSEI, DÖNTÉSHOZATALA 

 
1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 

1.1 .   A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is 
tarthat. 

1.2.      A Társulási Tanács ülésén a társuló önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 
részt vehetnek. 

 
2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere 

hívja össze.  
 
3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 
 A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 
• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
• megválasztja az alelnököt,  
• megválasztja a bizottságok tagjait.  

 
4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hatszor, a Társulási Tanács 

által meghatározott időpontban tartja. 
 
5. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, a Társulás 

bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon 
belül, az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 
6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkét tisztségviselő 

együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
 
9. A Társulási Tanács: 

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén;  
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9.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
kinevezés/megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;  

9.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
10. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatalt vezető jegyző, továbbá az Mötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott más személyek vehetnek részt.  
 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács tagjainak több 
mint fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A 
határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

 
12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához – a 13. pontban 

foglaltak kivételével – legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 
elutasította.  

 
13. A minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag „igen” 

szavazata szükséges, amely meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatának felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. Ennek hiányában a Társulási 
Tanács a javaslatot elutasította.  
 

14. Minősített többség szükséges: 
14.1. a 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 
14.2. a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

kinevezés/megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 
fegyelmi büntetés kiszabása ügyében hozott döntésekhez; 

14.3. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben;  

14.4.  a Társuláshoz való csatlakozás kérdésében. 
 

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 
15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  
• továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 
Ugyanazon ügyben, egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni és 
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak: 
• bizottság létszáma és összetétele,  
• ügyrendi javaslat 
kérdéseiben.  

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a IV/9. pontban meghatározott 
ügyekben. 

15.3.   A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  
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        15.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.  

 
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

16.1. A Társulás elnöke és alelnöke megválasztása, tiszteletdíja megállapítása. 
16.2. A Társulás szervei tagjainak megválasztása. 
16.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 
16.4. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás elfogadása, módosítása, ennek 

keretében a tagi hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás 
tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról szóló döntés.  

16.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

16.6. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés, az intézményi 
fejlesztésekről, felújításokról történő döntés. 

16.7. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, intézmény irányító 
szervi jogának átadás-átvételéről döntés.  

16.8. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 
16.9. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének 

elfogadása, módosítása. 
16.10. A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak 

megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.  
16.11. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 
16.12. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról szóló döntés. 
16.13. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 
16.14. A Társuláshoz, önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 
16.15. A tag kizárásáról szóló döntés. 
16.16. Társulási Tanács által fenntartott Intézmények magasabb vezetői jutalmának 

megállapítása. 
16.17. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek), gazdálkodó szervezet tekintetében – a 

pénzügyi és az ágazati jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányító szervi 
jogkörben hozandó döntés.  

16.18. A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés 
megkötése, munkamegosztási megállapodás(ok) jóváhagyása.  

 
17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács 

elnöke a munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatalt vezető jegyző és a tagok sorából 
választott egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a 
felterjesztéséről a Hivatalt vezető jegyző gondoskodik.  
17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak.  
17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   
 
18. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján 

átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására 
jogosítják fel az Önkormányzatok által alapított és a Társulás részére fenntartói jogkörbe 
átadott, továbbá a Társulás által alapított Intézmény(ek) tekintetében: 
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18.1. Intézményvezető, gazdálkodó szervezet vezetőjének megbízása, annak 
visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. 

18.2. Az intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása az önkormányzati 
feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben. 

18.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.), és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) mindenkori hatályos 
rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való 
döntés.  

 
19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó 

szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak 
önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára – a Társulási Tanács javaslatának 
figyelembe vételével – Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jogosult. 
19.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati 

rendelet tervezetet a Hivatal Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-
testülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett 
önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.  

19.2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 
20 napon belül a rendelet-tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, 
melyet a Hivatalt vezető jegyző részére írásban megküldenek. Amennyiben az 
érintett Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) ezen határidőn belül a véleményt 
nem alakítja(ják) ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában 
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 
önkormányzati rendelet megalkotható.  

19.3. Amennyiben az Önkormányzat(ok) Képviselő-testülete(i) a tervezetben 
foglaltakkal nem ért(enek) egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját(jukat) a 
rendelet megalkotását megelőzően a jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell 
ismertetnie.  

19.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 
egyeztetett újabb javaslat szerinti 19.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell 
folytatni.  

19.5. Ha az érintett Önkormányzat Képviselő-testülete indokait nem fogalmazza meg, 
avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy a 
Társulási Tanács ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az eredeti 
javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselő-testülete által megalkotható.  

 
20. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
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V. A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISEL ŐI, A TÁRSULÁSI TANÁCS 
BIZOTTSÁGAI, A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

 
1. A Társulás elnöke: 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 
önkormányzati választási ciklus idejére titkos szavazással választja meg.  

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 
megválasztásához minősített többség szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulás t, valamint ellátja a Társulás 
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségv állalási és 
utalványozási feladatokat. Távolléte, vagy akadályo ztatása esetén a Társulás 
képviseletét az alelnök, együttes akadályoztatás es etén a korelnök látja el. 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét, to vábbá tiszteletdíját a Társulás 
Szervezeti és M űködési Szabályzata határozza meg. 

 
2. A Társulás alelnöke: 

2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját 
tagjai sorából, titkos szavazással alelnököt választ. 

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 
alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

 
3.  A Társulás Pénzügyi Bizottsága: 

3.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzésére háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

3.2. A bizottság elnökét és további egy tagját a Tanács tagjai sorából kell 
megválasztani. 

3.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai: 
3.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, és a 

végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed-éves, éves beszámoló 
tervezeteit. 

3.3.2.  Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös 
tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az 
azt előidéző okokat. 

3.3.3.  Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályok megtartását, a bizonylati rend és 
bizonylati fegyelem érvényesítését. 

3.4. A Pénzügyi Bizottság megállapításait haladéktalanul megküldi a Társulási 
Tanácsnak. 
Ha a Társulási Tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, úgy a 
vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldheti a Társulás 
gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult Állami Számvevőszéknek. 

3.5.   A Pénzügyi Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság 
működésének szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
4. Köznevelési Bizottság: 

4.1. A Társulási Tanács a köznevelési feladatokkal összefüggő döntései előkészítésére 
háromtagú Köznevelési Bizottságot hoz létre. A Köznevelési Bizottság elnökét és 
további egy tagját a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg. 
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4.2. A Köznevelési Bizottság feladatait és részletes működési szabályait a Társulás a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. A bizottság működésének 
szabályaira az Mötv. bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.  

5. A Társulás munkaszervezete: 

        5.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését 
a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala: a Martonvásári 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

   5.2. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
5.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 

végrehajtása. 
5.2.2. A Társulás bizottságai üléseinek előkészítése.  
5.2.3. Adat és információ szolgáltatás az Önkormányzatok részére a Társulási 

Tanács és intézményei működéséről, feladatellátásáról. 
5.2.4. A Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatok ellátása.  
5.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtásával, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  
5.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

5.2.6.1. A Társulás és költségvetési szervei költségvetése tervezésének, a 
zárszámadás tervezetének előkészítése, pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatainak ellátása.  Információszolgáltatás, a 
pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

5.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 
feladatok elvégzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 
egyéb szervek felé. 

5.2.6.3. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működésével 
kapcsolatos éves elszámolások (különösen: az állami alap és 
kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, 
valamint létszám-elszámolások) elkészítése és dokumentált 
egyeztetése az érintett önkormányzatokkal az éves beszámoló 
(zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

5.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

5.3.  A Hivatal – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – köztisztviselői 
felett a munkáltatói jogokat a székhely szerinti jegyző gyakorolja. A jegyző 
munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács 
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) és 
köteles(ek), melyről – s annak változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja. 

5.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.  

 
VI. A közös fenntartású intézmények 

 
1. Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

1.1. Az Intézmény feladatai ellátását, alaptevékenységét az Sztv. és a Gytv. alapján 
végzi. 
1.2. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 

feladatait. 
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1.3. Székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 24. 
 

2. Szent László Völgye – Bóbita Óvoda: 
2.1. Az Intézmény szakmailag önálló, amely egyszemélyi felelős vezetéssel látja el 

feladatát. 
2.2. Az Intézmény a feladatai ellátását, alaptevékenységét a mindenkor hatályos 

köznevelésről szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint 
végzi.  

2.3. Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 32. 
  Telephelyei:  Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Mesevár 

Tagóvodája, 2463 Tordas, Szabadság út 134. 
 Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Gézengúz Tagóvodája, 
2464 Gyúró, Thököly u. 31. 
Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Szent László Regionális 
Tagóvodája, 2462 Martonvásár, Váci M. u. 2/A 
 

 
VII. A TÁRSULÁS VAGYONA 

 
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melyet a Társulás éves költségvetéséről szóló 

határozat mellékletében kell rögzíteni.  
 

2. A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát 
gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntéseivel szerzett vagy a 
Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

 
3. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény(ek) finanszírozására 

rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon 
(ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 
3.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak 

megosztása a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működési területéhez 
tartozó önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, 
amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez 
tartozó önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.  

3.2. A 3.1. pont szerinti esetben a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva 
álló helyiség fekvése szerint érintett önkormányzat váltja meg – a megszűnés 
időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi önkormányzatot megillető 
tulajdoni hányadot.  

3.3. Amennyiben az Intézmény(ek) székhelye szerinti ingatlanba, avagy 
telephelyeire pályázatok benyújtása útján történik az ingatlanokat érintően 
az ingóbeszerzés, úgy az ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a 
„saját erőt” biztosító önkormányzatot illeti meg.  

 
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás 

tagjait a 3.1.-3.3. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem 
állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 

 
5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek 

figyelembevételével járnak el: 
5.1. a használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell 
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bocsátani, 
5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 
5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonjoga az eredeti 

tulajdonost illeti meg. 
 

6. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a 3.-5. pont eljárási rendje szerint 
el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására 
csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának 
ellátását. Ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés 
alapján használati díj illeti meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé 
maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb öt évre lehet elhalasztani.  

 
7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama 

alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási 
vagyonból keletkezett társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a 
tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

 
8. A Társulásból kiváló tag az őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem 

tarthat igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági 
jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, 
haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.  

 
9. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 
 

VIII. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  ÉS 
SPECIÁLIS SZABÁLYOK  

 
1. A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint 
gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el. 

 
2. A Társulás költségvetése külön tételként magában foglalja a munkaszervezeti feladatok 

ellátására vonatkozó költségvetési összeget is.  
 
3. A Társulás által fenntartott intézmények működési költsége a feladat-ellátás által nem 

érintett önkormányzat(ok) terhére  költséget nem eredményezhet. 
 
4. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal feladatellátásával kapcsolatos költségeket 

az Önkormányzatok lakosságszám-/feladat arányosan viselik. 
 
5. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen határozza 

meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési hozzájárulási 
összegeit. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a tárgyévet megelőző év 
január 1-jei lakosságszáma az irányadó. 

 
6. A feladatonkénti tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás meghatározásának 

tervezésekor: 
6.1. a költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása 

elkülönítetten, feladatonként történik; 
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6.2. tag-önkormányzati költségvetési hozzájárulás: az adott feladatnál a kiadási 
előirányzat, egyéb intézményi saját bevétellel, támogatásértékű működési 
bevétellel és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

 
7. A tag-önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja: 

7.1.13 a tagdíj, Központi Háziorvosi Ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat 
tagintézményének elhelyezésére szolgáló ingatlan működési költségeinek 
fedezése esetében valamint a belső ellenőrzés esetében a teljes lakosságszám; 

7.2. gyermekjóléti szolgáltatás esetében a 0-17 éves korú ellátotti létszám; 
7.3. házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi szolgáltatások, támogató 

szolgáltatás, falugondnoki szolgáltatás esetében a település közigazgatási területén 
ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója; 

7.4. óvodai ellátás közös költségei esetében – a feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatok tekintetében – a székhely, illetve tagóvodákba beíratottak 
csoportszám aránya;  

7.5. idősek nappali ellátása esetében az állandó lakóhely alapján azonosított 
igénybevevői ellátási létszám. 

 
8.  A családi napközi ellátás önellátó szolgáltatásként működik. 
 
9. A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati költségvetési 

hozzájárulások meghatározására. Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások 
összegét havi bontásban, havonta előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a 
hónap 5. napjára szóló esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását 
megelőző időszakban az előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy 
tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig. 
9.1. Amennyiben a költségviselő önkormányzat költségvetési hozzájárulás viselési 

kötelezettségének nem tesz, avagy annak késedelmesen tesz eleget, s emiatt a 
Társulási Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit és 
annak kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő önkormányzattal szemben 
kell kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése alapján.  

9.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő 
önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. 
§ szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi döntése 
alapján.  

9.3.    Amennyiben a Társulás tartozik fizetési kötelezettséggel az Önkormányzat felé, 
abban az esetben a 9.1. és 9.2. pontban foglalt értelemszerű alkalmazásával járnak 
el a kötelezettség teljesítése érdekében. 

 
10. Az Intézmény(ek) gazdálkodása: 

A Társulás által fenntartott Intézmény(ek)  
• önálló adószámmal,  
• önálló pénzintézeti számlaszámmal,  
• a Társulás éves költségvetése alapján önálló elemi költségvetéssel rendelkeznek, 

melye(ke)t a Társulási Tanács elnöke hagy jóvá.  
 

                                                 
13 Módosította a 9/2015. (II. 12.) SZLV TKT határozata, hatályos 2015. április 1-jétől. 
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11. Az Intézmény(ek) vezetői (a továbbiakban: Intézményvezető)  a mindenkor hatályos 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, társulási tanácsi 
határozatok és belső szabályzatok szerint köteles(ek) eljárni. 

 
12. Inkasszó: 
 A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást 

(önkormányzati működési költségelőleget) legalább három hónapja nem teljesítő, 
avagy részben teljesítő önkormányzattal szemben – amely a Társulási Tanács 
elnöke írásbeli felszólítása ellenére nyolc naptári napra vonatkozó fizetési 
póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács döntése 
alapján azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely eljárás 
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 
A tag-önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 
számlavezető pénzintézetüknek a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás megnevezését, 
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a 
tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A 
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni. A 
tag-önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított tizenöt napon belül köteles 
felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének a Társulás megnevezését, 
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a 
tag-önkormányzat a társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatja vissza. 

 
13. A Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti alaptevékenységeit a Társulási 

Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, melynek a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási bejelentéséről – s annak 
esetleges kormányzati funkciók rendjének változása miatti módosításáról – a Társulási 
Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni.  
A Társulás szakágazati besorolása:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 

 
IX. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, M ŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KÖLTSÉGEK VISELÉSE 

 
1. A tag-önkormányzat a Társulás működése biztosítékául évente a Társulási Tanács által 

külön határozatban megállapított lakosságszám arányos tagdíjat köteles fizetni.  
Ezt minden évben havonta, a Társulás pénzintézeti számlájára történő átutalással kell 
teljesíteni, melynek elmulasztása esetén követendő eljárás azonos a VIII/11. pontban 
foglaltakkal.  

 
2. A Társulás által fenntartott Intézmény(ek) tekintetében a tag-önkormányzatok 

költségviselését a VIII. fejezetben foglalt szabályok rögzítik. 
 

X. A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNY(EK) IRÁNY ÍTÁSA 
 
1. A Többcélú Kistérségi Társulás részére tagi Önkormányzatok által fenntartói jogkörbe 

átadott Intézmény(ek) irányító szervi jogkörét a Társulás Társulási Tanácsa 
jogfolytonosan gyakorolja.  
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2. Amennyiben a Társulás a jövőben tag-önkormányzattól intézmény fenntartói 
jogosultságát átveszi, úgy a Társulási Tanácsnak erről a tag-önkormányzattal az alábbi 
tartalmú megállapodást kell megkötnie:  
2.1. A feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást. 
2.2. Az intézmény működése jogfolytonosságának rögzítését. 
2.3. Arra vonatkozó megállapodást, hogy az intézményi foglalkoztatottak jogviszonya 

a munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az 
intézményvezető magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak 
lejártáig – nem érinti.  

2.4. Az alapítói jogkört gyakorló önkormányzat a fenntartói jog átadására vonatkozó 
megállapodással az intézmény részére az elhelyezését szolgáló ingatlanok – 
továbbá a benne lévő ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes 
használatát továbbra is biztosítja, a Társulást az ingatlanok tekintetében 
térítésmentes használati jog illeti meg.  

2.5. A megállapodás határozatlan időtartamát annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

2.6. A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek 
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás VIII. Fejezetében 
foglaltak szerint. 

2.7. A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.  
2.8. Felmondás, kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által 

foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő 
megszűnése esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a 
feladatellátásra ismételten köteles önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s 
annak költségei viselésére vonatkozó kötelezettségét.  

 
3. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az egyes szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások, avagy egyéb feladatok átadására-
átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
3.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  
3.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni 

biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó 
megállapodást. 

3.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési 
költségelőleg, valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő 
működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete viselésére 
vonatkozó jelen Megállapodás VIII. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, 
módját és esedékességét. 

3.4. A Megállapodás határozatlan időtartamát, annak felmondási és kiválási 
korlátozásával.  

3.5. A Megállapodás felmondására, a Társulásból történő kiválásra vonatkozó 
szabályokat.  

3.6. Felmondás, kizárás, kiválás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú 
közalkalmazott látta el, úgy - a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására vonatkozó 
kötelezettségvállalást. 

 
4. Az Intézmény(ek) az Sztv. és a Gyvt., továbbá az Mötv. 90. §-ában szabályozott 

fenntartói, irányítói jogkörét a Társulási Tanács látja el. 
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5. A Társulási Tanács irányító szervi jogkörében jogosult az Intézmény(ek) alapító 
okiratának módosítására azzal, hogy az Intézmény(ek) székhelyének, tevékenységeinek 
módosítása esetén az érintett önkormányzat képviselő-testülete előzetes véleményét be 
kell szerezni.  

 
6. A Társulási Tanács irányítói jogkörébe tartozó ügyekben a Tanács döntései előkészítését, s 

határozatai végrehajtását a Hivatal látja el.  
 

7. Az Intézmény(ek) magasabb vezetői megbízatású vezetője(i) tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 

 
8. Az Intézmény(ek) vezetője(i) évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak – az éves 

költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles(ek) beszámolni az 
Intézmény(ek) szakmai munkájáról. 

 
9. Az Intézmény(ek) közalkalmazottai és az ellátottak jogviszonya: 

9.1. A Társulás keretében közvetlenül fenntartott Intézmény(ek) közalkalmazotti 
jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes. 

9.2. A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében 
megállapodó felek rögzítik, hogy az Intézmény(ek) valamennyi közalkalmazottját 
azonos juttatási formák, az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat 
pedig azonos szolgáltatási formák illetik meg, melyek alapulvételével, valamint a 
Társulási Tanács vonatkozó határozata alapján kell a többletköltségeket 
elszámolni.  

 
10. Az önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése vagy annak veszélye 
esetén, illetve az előre nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját 
hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot és az 
érintett tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatot a soron következő társulási ülésen 
tájékoztatnia kell. 

 
XI. TÁRSULÁS KÖZÖS FELADATELLÁTÁSÁHOZ VALÓ CSATLAKO ZÁS 

 
1. A Társulás által fenntartott közös Intézmények fenntartásához az abban részt venni 

kívánó tag- vagy nem tag-önkormányzat a Megállapodás VIII. fejezetében foglalt 
azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 
legalább három hónappal korábban kell meghoznia és azt a társult Képviselő-testületek 
részére megküldenie. 
A köznevelési feladatellátáshoz történő csatlakozásra a köznevelésről szóló törvényi 
rendelkezésekben meghatározott határidők és tilalmi időtartamok vonatkoznak azzal, 
hogy a döntést ez esetben is hat hónappal korábban meg kell hozni. 

 
2. Az önkormányzatok képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló, a 

köznevelési feladathoz július 1-jei, avagy augusztus 1-jei hatállyal történhet. 
 
3.  Az önkormányzat(ok) csatlakozása esetén a feladatellátásban való részvételre vonatkozó 

Megállapodás megkötésére a – a X/4. pontban foglalt tartalommal – a Társulási Tanács 
jogosult. 
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XII . A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 
 
1. A Társuláshoz történő csatlakozás a csatlakozó önkormányzat képviselő-testületének 

döntése és a Megállapodás módosítása alapján lehetséges: 
1.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 
 
1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 
1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 
1.1.3. a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 
 

1.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban 
foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell 
megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni a naptári év január 1. napjával, 
avagy július 1. napjával lehet, és az erre vonatkozó döntést legalább hat hónappal 
korábban kell meghozni.  

 
1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 

alapján a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 
Megállapodás egyidejű módosításának jóváhagyásával.  

 
XIII. A TÁRSULÁS M ŰKÖDÉSÉNEK ELLEN ŐRZÉSE 

 
1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, 

gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak.  

 
2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-

testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 
megvalósításáról. 

 
XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A Társulási Megállapodás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek közös 

megegyezésével, egybehangzó akarat-elhatározással, az általuk meghatározott 
időponttal módosítható. 

 A köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó, a köznevelési intézmény átszervezésének 
szükségességét maga után vonó módosítás időpontja meghatározása tekintetében a 
köznevelésről szóló törvényben meghatározottak az irányadóak. 

 
2. A Társulásból történő kiválás, továbbá a Társulási Tanács irányító szervi hatáskörében 

az Intézmény(eket) érintő alapító okirat módosítása a Társulási Megállapodás 
módosítását a vonatkozó mértékben igényli.  

 
XV. A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉN Ő KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 

 
1. A Társulásból bármelyik tag, a képviselő-testület kiválásra (felmondásra, a 

továbbiakban: kiválásra) vonatkozó határozatával a naptári év utolsó napjával kiválhat. 
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A kiválásra vonatkozó határozatot legalább hat hónappal a kiválást megelőzően kell 
meghozni, s azt írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

 
2. Nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített 

jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi, 
továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tag-önkormányzat által a Társulásban vállalt 
feladat ellátására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban részesült, és a 
kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam még nem járt le.  

 
3. A Társulási tagjának jogviszonya megszűnik: 

3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
3.2. ha az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös 

megegyezéssel kimondják.  
3.3.  Kizárással:  

3.3.1. A Társulás a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt 
alábbi kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, így 
különösen: 
• a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja, 
• a tag a Társulás által fenntartott Intézmény(ek) működéséhez a hónap 

ötödik napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított 
költségvetési működési hozzájárulást – költségelőleget – több mint 
három hónapon keresztül nem fizeti meg, 

• a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához 
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a 
Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

3.3.2.A tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó társulási tanácsi döntést, két 
írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő - nyolc nap – leteltét 
követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a 
kötelezettségek megszűnését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden 
jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.  

3.3.3. A tagsági jogviszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg. 
 
4. A Társulásból történő kiválás, kizárás speciális szabályai, az irányító szervi jogkör 

átadására kötött külön megállapodás felmondása: 
4.1. A Társulás és az Intézmény irányító szervi jogát átadó önkormányzat közötti 

külön megállapodást az átadó önkormányzatnak, avagy az átvevő Társulásnak 
felmondani a naptári év utolsó napjára eső hatállyal lehet, melyről meghozott 
képviselő-testületi, illetőleg társulási tanácsi határozatot legalább hat hónappal 
korábban kell meghozni, s a Társulás tagjaival közölni.  

42. A Társulás az alábbi esetekben élhet a felmondás jogával: 
4.2.1. Ha a fenntartói jogot átadó önkormányzat a többletköltség fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a Társulási Tanács a Társulás 
folyamatos működtetésének biztosítása érdekében a tag kizárási jogával 
nem kíván élni.  

4.2.2. Amennyiben az átadó önkormányzat a vele külön megkötött irányító 
szervi jog átadásra vonatkozó megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, s ezáltal az Intézmény működtetését, 
a Társulás gazdálkodásának biztonságát veszélyezteti. 
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4.3. A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett önkormányzatot, 

amelyik a fizetési kötelezettségét a VIII. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti, 
és az inkasszó egymást követő két alkalommal nem vezetett eredményre.  
4.3.1. A kizárás a felszólításokban foglalt teljesítési határidőt követő hónap első 

napjára szólhat. 
4.3.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett önkormányzat a fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat megfizetésére és a Társulásnak okozott 
többletköltségek, károk megfizetésére köteles.  

4.3.3. A Társulás jogosult mindaddig az irányító szervi jogot átadó 
önkormányzattal kötött megállapodás mellékletét képező 
leltárjegyzékben foglalt ingóságok, felszerelések saját használatában 
tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt önkormányzat 
a tartozását maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját 
használatban tartás azonban az öt évi időtartamot nem haladhatja meg. 

 
XVI. A TÁRSULÁS MEGSZ ŰNÉSE 

 
1. A Társulás megszűnik, ha: 
 1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-

testületi határozattal kimondja; 
 1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 
 1.3. a törvény erejénél fogva; 
 1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 
 
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont – a 

tagok által a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában, a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával – fel kell osztani a VII. 
fejezetben rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

 
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 

3. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak az Önkormányzatok képviselő-testületei 
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy 
azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 

 
4. A felosztás elvei a következők: 
 4.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez (saját vagyon, állami, uniós források, egyéb 
támogatások). 

 4.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a 
megszűnéskor az önkormányzatokat. 

 
5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások 
ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a közfeladat(ok) 
ellátása. 
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6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 
során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
vagyon a közfeladat ellátását továbbra is biztosítja. 

 
7. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és az azt átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlásának átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
XVII . ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megállapodás valamennyi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyó határozatát 

követően lép hatályba. 
 
2.   Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás tevékenysége, a Társulás 

által fenntartott költségvetési szervek, intézmények működése jogfolytonos. 
 
3. Az Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.  Amennyiben 
egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy megállapodnak 
abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett képviselő-testület kéri országos 
önkormányzati szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s 
a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően nyújtja be, melynek 
elbírálása a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 
4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
 
A Megállapodást az Önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, mint az 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg 
aláírták. 
 
Kelt: Martonvásár, ………………..  
 
 
 /: Boriszov Zoltán :/ /: Győri Máté:/ 
 Baracska Község Önkormányzata Ercsi Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Tóth Béla :/ /: Dr. Szabó Tibor :/ 
 Gyúró Község Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 /: Juhász Csaba :/ /: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra :/ 
 Tordas Község Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
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 /: Mohácsi Györgyné :/ /: Bechtold Tamás :/ 
 Kajászó Község Önkormányzata Vál Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
Záradék: 

 
A Megállapodást az Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal 
hagyták jóvá, fogadták el, s hatalmazták fel a polgármestert annak aláírására: 
 
• Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Szeleczkyné Szabó Katalin:/ 
  jegyző 
 
• Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Dr. Feik Csaba :/ 
  jegyző 
 
• Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Dr. Matota Kornél :/ 
  jegyző 
 
• Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
• Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
• Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 

 
 /: Dr. Balogh Lóránd :/ 
 jegyző 

 
• Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015. (…) határozatával 
 
  /: Miklósné Pető Rita:/ 
  aljegyző 
 
 
• Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015 (…...). határozatával 

 
 /: ……………………… :/ 
 jegyző 
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1. melléklet 
 
 
 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti 
tevékenységei: 

 
 

Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnevezése 

011130  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
081010  Sportügyek igazgatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
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1.függelék  
 

             
      Állandó népesség száma: (fő) 

       2014. január 1. 
 

1. Baracska Község Önkormányzat 2744 
 

2. Ercsi Város Önkormányzata 8542 
 

3. Gyúró Község Önkormányzat 1246 
 

4. Kajászó Község Önkormányzata 1075 
 

5. Martonvásár Város Önkormányzata 5668 
 

6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata 3398 
 

7. Tordas Község Önkormányzata 2027 
 

8. Vál Község Önkormányzata 2519 
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2. függelék 
 
 

A TÁRSULÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISEL ŐI 
  
1. Baracska Község Önkormányzata  
Képviseli: Boriszov Zoltán polgármester 
 
2. Ercsi Város Önkormányzata  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
 

3. Gyúró Község Önkormányzata  
Képviseli: Tóth Béla polgármester  
 
4. Kajászó Község Önkormányzata  
Képviseli: Mohácsi Györgyné polgármester  
 
5. Martonvásár Város Önkormányzata  
Képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester  
 
6. Ráckeresztúr Község Önkormányzata  
Képviseli: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester  
 
7. Tordas Község Önkormányzata  
Képviseli: Juhász Csaba polgármester 
 
8. Vál Község Önkormányzata  
Képviseli: Bechtold Tamás polgármester 
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27. napirendi pont: A Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap 
megrendezéséről 
Előterjesztő: Pálmüller Béláné, az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 
Véleményezte: az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-192/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd jelzi, hogy a szóban forgó időszakban lesz egy 
ikertalálkozó is, igen tetemes költségvetéssel, továbbá, lesznek az Eötvös-napok is. 
Véleménye szerint erre a rendezvényre nincs az önkormányzatnak 250 ezer forintja. 
 
Gólics Ildikó képviselő visszatér a Tanácsterembe, így a továbbiakban újra 7 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, nem ért egyet azzal, hogy – miután ez egy 
megyei rendezvény – az önkormányzatnak kellene a költségeket állnia, közben pedig a 
programokba nincs beleszólása. Véleménye szerint, amennyiben a megye szeretné ezt a 
rendezvényt Ercsiben megrendezni, vállalja fel a költségek finanszírozását is.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, módosítsák úgy a határozati javaslatot, hogy az 
önkormányzat támogatja a rendezvény Ercsiben történő megrendezését, azonban az anyagi 
fedezetet nem biztosítja. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, a humán erőforrást sem tudják hozzá 
biztosítani, továbbá, amennyiben támogatnák a rendezvényt, annak terhe az önkormányzat 
vállán lenne.  
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja még, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a Zorica 
Egyesület vezetői jelezték, hogy augusztusban és szeptemberben minden hétvégén fellépésük 
van, ők ezt nem tudják vállalni.  
 
Győri Máté polgármester módosító javaslatot tesz: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap Ercsiben történő 
megrendezést nem támogatja. Azonban hozzáteszi még, amennyiben a következő évben 
szeretnék a rendezvényt, örülnének neki, de kéri, hogy a szervezés időben kezdődjön meg.  
 
Gólics Ildikó képviselő kifogásolja azt, hogy a megrendező város tudja meg utoljára a hírt 
annak ellenére, hogy a rendezvény előkészítésének május hónap volt a határideje.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy az általa tett 
módosító javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű 
nemzetiségi nap megrendezéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi – elutasító – határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
245/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a Hagyományaink Fejér Megyében elnevezésű nemzetiségi nap megrendezéséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Hagyományaink Fejér 
Megyében elnevezésű nemzetiségi nap 2015. október 3-án, Ercsiben történő megrendezését. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

28. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-181/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 30. számú mellékletét képezi, majd néhány végrehajtandó határozatról 
részletesebb tájékoztatást ad: a 153/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, 
alpolgármester úr segítségét kérte annak érdekében, hogy ez a folyamat felgyorsuljon. 
 
Papp György alpolgármester elmondja, az új weblap tervezetét a new.ercsi.hu oldalon meg 
lehet tekinteni. Néhány adat már feltöltésre került, azonban az intézmények részéről kérték 
jelezni azt, hogy azok az adatok, melyek az ercsi.hu oldalon fel vannak töltve, aktuálisak-e 
még, illetve, amennyiben valamin változtatni szeretnének, azt jelezzék.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, úgy látja, hogy a hivatalban megfelelő ütemben 
rendeződnek a dolgok, azok a szerződések, intézendő ügyek, melyek „egy helyben állnak”, 
nem a hivatal részéről akadnak el. Ezt meg is köszöni mindenkinek, aki dolgozik azokkal. A 
közbeszerzések megvalósulása tekintetében igen mozgalmas időszak elé néznek, rendkívüli 
ülések várhatóak, s ennek tekintetében is megköszöni a dolgozók rugalmasságát. Ezután a két 
ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kíván néhány 
szót szólni. A Polisz Kft. üzemeltetésében lévő állati tetem égető berendezés vonatkozásában 
elmondja, jogosnak tartja a lakosság felháborodását, ezért utánajártak annak, hogy ebben a 
dologban történt-e törvénytelenség, azonban minden a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően, szabályszerűen történik. Mivel egy mobil égetőről van szó, ezért azt a megoldási 
javaslatot találták ki, hogy annak keresnek egy másik helyet a városban. Így indultak el a 
tárgyalások a vállalkozó és az önkormányzat között abban az irányban, hogy az égető a 
szelektív hulladékudvar telephelyére kerülne át az Ipari parkba. Ennek azonban vannak 
költségei – amennyiben törvénytelenül működne az égető, az önkormányzatnak semmiféle 
költsége nem lenne a megoldás végrehajtására. A vállalkozó készségesen áll hozzá a 
tárgyalásokhoz, a közös, jó megoldás megtalálásához. Majd a 7-es ponttal kapcsolatban 
elmondja, amennyiben meglesz a megfelelő számú nevező, akkor fogják megtartani a 
futamot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésen szereplő határozati 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

29. napirendi pont: A 2015. évi erdészeti szakirányítási díjra, továbbá a 21 C, 21 H, 21 
T, 21 E, I2 erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez szükséges előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-212/2015. iktatószámú sürgősségi indítványt, mely 
a jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután 
nincs, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi erdészeti szakirányítási díjról, 
továbbá a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez 
szükséges előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
247/2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata 

a 2015. évi erdészeti szakirányítási díjról, továbbá a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 
erdőrészek ápolási munkálatainak elvégzéshez szükséges előirányzat 

biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21 C, 21 H, 21 T, 21 E, I2 erdőrészek 
ápolási munkálatainak elvégzéshez, illetve a 2015. évi erdészeti szakirányítási díjra bruttó 
2.318.175,- Ft előirányzatot 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. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző      
Határid ő: 2015. július 15., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
30. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-209/2015. iktatószámú sürgősségi indítványt 
(jegyzőkönyv 32. számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat részére működési 

hitel felvételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat részére működési hitel felvételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete működési célra 50 millió Ft naptári éven belül 
lejáró hitelt vesz fel az Erste Bank Hungary Nyrt. számlavezető pénzintézeténél.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a hitelszerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. július 31. 

 
Győri Máté polgármester, miután több napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, 
megköszöni a mindenkinek a jelenlétet és a munkát, s a Képviselő-testület 2015. június 30-i 
nyílt ülését 19.45 órakor berekeszti. 
 
 
      

              Kmf. 
 
 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
           polgármester              jegyző 
 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
             képviselő                     képviselő 
         jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
  
 
 


