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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
2015. október 27-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 „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

3. A szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

4. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

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

6. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. A 2016. évi önkormányzati rendezvények körének meghatározásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
 

8. A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Az Ercsi Tiszti Klub hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A 2393/2 hrsz-ú ingatlan, illetve a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF FA 
55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű csatornamosó jármű értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
12. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                          a Bíráló Bizottság 
 

13. A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti 
kereteinek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

14. A Támogató Szolgálathoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

15. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. közötti „Ercsi Város Önkormányzat 
weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság, 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

19. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola és az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
          a Humán Bizottság 
 

20. A Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére és az új épületrészben 
riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Az Ercsi Kinizsi SE részére az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új 
öltöző épület építéséhez szükséges 30 %-os pályázati önrész biztosításáról Előterjesztő: 
Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

22. A Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi, Kishíd u. 350 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

28. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

29. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a bérleti díjak módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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30. A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról 

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

31. A temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

32. A közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról, a közterület használati díjak módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

34. Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
364/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2015. október 27-i nyílt ülése napirendjeiről 
  
365/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítására – a központi 

költségvetésből kapott összeg kiegészítésére – előirányzat 
biztosításáról 

 
366/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményessé nyilvánításáról 
 
367/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési 

pályázati kiírásra a Tre-Men Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) 
beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról 

 
368/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi MH Helyőrségi Klub fűtési rendszerének felújítására 

előirányzat biztosításáról 
 
369/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
 
370/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
371/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 



5 
 

 5 

372/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére előirányzat 
biztosításáról 

 
373/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó 

közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
374/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a 

vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására 
megkötött szerződések felülvizsgálatának elnapolásáról 

 
375/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 

elnapolásáról 
 
376/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 

 
377/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 2863 hrsz-ú ingatlan  Pannon-Orange Zrt. részére 

történő bérbeadásáról 
 
378/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó versenyeztetési 

felhívás elbírálásáról 
 
379/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. ingatlan hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás 

közzétételéről 
 
380/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 

forgalmi rendszámú DAF FA 55.180 B13 típusú, WOMA 
felépítményű csatornamosó jármű értékesítéséről 

 
381/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. Hódiné Schillinger Andreának az Ercsi Szociális Szolgálat 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatának elbírálásáról 
 
382/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. Joó Gyulánénak az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 

állására benyújtott pályázatának elbírálásáról 
 
383/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a családsegítési, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról 
 
384/2015. (X.27.) Kt. sz. hat.  a Támogató szolgálathoz való csatlakozásról 
 
385/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között 

„Ercsi Város Önkormányzat weblapjának működtetése és 
karbantartása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről 

 
386/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 
 
387/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
 
388/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
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389/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei 

bérleti díjainak megállapításáról 
 
390/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, illetve a Baczakó Péter 

Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
 
391/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére 

és az új épületrészében riasztórendszer kiépítésére előirányzat 
biztosításáról 

 
392/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Kinizsi SE  kérelméről az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám 

alatt lévő sportpályán új öltöző épület építéséhez szükséges 30%-
os pályázati önrész biztosításáról a 2016. évi költségvetés terhére 

 
393/2015. (X.27.) Kt. sz. hat.  a Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről 
 
394/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan 

nyílászáróinak cseréjére előirányzat biztosításáról 
 
395/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a magántulajdonban lévő ingatlanok vásárlásának elvetéséről 

szóló  221/2010.(VI.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
396/2015. (X.27.) Kt. sz. hat.  magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról 
 
397/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan 

½-ed részének felajánlásáról 
 
398/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő ingatlan 

megvásárlásáról 
 
399/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzatának és 

szabályozási tervének módosításáról 
 
400/2015. (X.27.) Kt. sz. hat.  a helyi adók mértékének felülvizsgálata elnapolásáról 
 
401/2015. (X.27.) Kt. sz. hat.  a temetői díjak felülvizsgálatának elnapolásáról 
 
402/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
403/2015. (X.27.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja 

elfogadásáról  
 

R e n d e l e t e k 
 

24/2015. (X.29.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
25/2015. (X.29.) ök. rend. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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26/2015. (X.29.) ök. rend. a közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2015. október 

27-én. 
 
Jelen vannak:  Győri Máté polgármester 
    Papp György alpolgármester     

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

  Lippai Csaba képviselő 
    Propszt Zsolt képviselő 
                          Sandi József képviselő 
                          Dr. Feik Csaba jegyző 
                          Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, és a Képviselő-testület 2015. október 
27-i nyílt ülését 19 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy 8 képviselő vesz részt az ülésen, így az 
határozatképes, Karsai képviselő úr nem tartózkodik a városban jelenleg. Elmondja a meghívóban 29 
napirendi pont szerepelt, melyet – az előző nap határozatképtelenség miatt elmaradt testületi ülés 
napirendi pontjaival – 5 ponttal kér kiegészíteni, illetve az ülés napján érkezett még egy, mely a 
fenntartható fejlődés programjának elfogadásáról szól, s része a szennyvizes pályázatnak. Erről 
szintén döntést szükséges hozni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal 
kapcsolatban, illetve azokon kívül kíván-e szót kérni? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki 
a felsorolt módosításokkal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. október 27-i nyílt ülése 
napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

364/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2015. október 27-i nyílt ülése napirendjeir ől 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. Az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

2. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

3. A szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
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4. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

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

6. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

7. A 2016. évi önkormányzati rendezvények körének meghatározásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

8. A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Az Ercsi Tiszti Klub hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. A 2393/2 hrsz-ú ingatlan, illetve a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF FA 
55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű csatornamosó jármű értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
12. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                          a Bíráló Bizottság 
 

13. A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti 
kereteinek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

14. A Támogató Szolgálathoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
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15. Az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. közötti „Ercsi Város Önkormányzat 
weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság, 
                          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Humán Bizottság 

  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

19. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola és az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
          a Humán Bizottság 
 

20. A Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére és az új épületrészben 
riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Az Ercsi Kinizsi SE részére az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új 
öltöző épület építéséhez szükséges 30 %-os pályázati önrész biztosításáról Előterjesztő: 
Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

22. A Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan karbantartására előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. Magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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25. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ részének felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

26. Az Ercsi, Kishíd u. 350 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

27. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

28. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 
 

29. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a bérleti díjak módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

31. A temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

32. A közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról, a közterület használati díjak módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

34. Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt:  
 
Győri Máté polgármester elmondja, minden képviselő részére kiosztásra került egy, a pénzügyi 
irodavezető asszony által az önkormányzat anyagi helyzetéről készített kimutatás azért, hogy mégis 
lássák, hogy hogyan áll az önkormányzat kasszája, s hogy az 50 millió forintos hitelt kellett-e 
használni, illetve hogyan használták. Kérdezi, van-e kérdés, hozzáfűzni való? 
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Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető köszönt minden jelenlévőt, majd elmondja, a 
kimutatás az október 22-i állapotnak megfelelő képet mutatja. A felhasználható összeg 165 millió 
forint és gyakorlatilag sorban álló, lejárt számlája az önkormányzatnak nincs. Elmondja még, az 50 
millió forintos keretet most nem kell használniuk. Amikor annak felvételét tanácsolta, egy átmeneti 
időszak volt, s próbált előrelátó lenni azért, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe – míg nincs bevétel, 
ami a működést biztosítaná – hogy a béreket, közüzemi számlákat ne tudják kifizetni. Ez a 
gyakorlatban be is igazolódott, hiszen szeptember 15-éig, míg az adóbevételek nem kezdtek el 
beérkezni, használniuk kellett a hitelkeretet (nettó bérek utalására, közüzemi számlák kifizetésére). 
Majd, szeptember 15-e után – az adóbevételek beérkezése után – már nem kellett ezt a keretet igénybe 
venni. A keret december végéig rendelkezésre áll, azonban arra már nem lesz szükségük. A szerződés 
december 31-én lejár. Majd a 300 millió forintos támogatással kapcsolatban elmondja, az abból 
tervezett feladatok nagy része már megvalósult, ami még folyamatban van, az a Hétszínvirág Óvoda 
bővítése és az Eötvös iskola tetőfelújítása, azonban hamarosan ezek is el fognak készülni. A Tiszti 
Klub tetőfelújításáról ezen az ülésen fog döntést hozni a testület, a határideje ennek szintén nagyon 
rövid lesz: november 25-ig be kellene fejezni ahhoz, hogy a 300 millió forint terhére el tudják 
számolni. A KEOP-os épületenergetikai pályázat is javában folyik már, előleget kértek le a számlák 
kifizetése céljából. A 146 millió forintot egy összegben meg fogják kapni. A rövid határidő miatt ezt 
csak így tudták megvalósítani (elutalták a teljes összeget, s abból fog az önkormányzat mindent 
kifizetni).  
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd elmondja, örül annak, hogy 
biztonságosan tudják befejezni az évet, s ezt mindenkinek – többek közt az intézményvezetőknek is – 
megköszöni, hogy jól gazdálkodtak. A szennyvízpályázatból az 53 millió forintot már megítélték 
számukra, úgy tudja, hogy ezt az összeget meg is fogják kapni. Majd a kimutatásra visszatérve 
kérdezi, hogy a kommunális-, illetve a gépjárműadónál lévő elmaradásból várható-e még, hogy némi 
összeg be fog folyni? 
 
Novozánszky Katalin megbízott Pénzügyi irodavezető válaszol: elmondja, a fizetési felszólítások, 
illetve az inkasszók kiküldése okán még valamennyi összeg befolyása várható, továbbá elmondja még, 
az év végéig a betervezett összeget el fogják érni.  
 
Győri Máté polgármester az 50 millió forintos hitellel kapcsolatban elmondja, annak felvétele 
valóban szükséges volt, s kérdezi, van-e arra mód, illetve szükséges-e a konstrukció áttekintése 
(megfelelő volt-e az összeg, megfelelő időre vették-e fel, stb.). Ezt azért érzi fontosnak tudni, mert 
véleménye szerint a következő évben a hitel felvételére ugyanúgy szükség lesz, azzal számolniuk kell. 
Majd az iskola építkezéssel kapcsolatban megköszöni mindenkinek – gyermekeknek, szülőknek, 
iskola dolgozóinak – azt a türelmet, mellyel az egész felújítást elviselik. A munka már ott tart, hogy 
látszik, mennyire szép lesz, s megéri a sok kellemetlenség. Visszajelzések szerint a fűtéskorszerűsítés 
már most érezhető, s azzal minimum 46 %-os energia megtakarítást érnek majd el. Majd, miután több 
napirendi pont előtti hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. napirendi pontra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-355/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az előterjesztést a Közbeszerzéseket 
Bíráló Bizottság megtárgyalta, támogatta. Felkéri Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőt, hogy az 
előterjesztést részletesebben ismertesse. 
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Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő elmondja, ezt a közbeszerzést kettő részben írták ki: ez 
egyik a tetőfelúíjtás, a másik pedig a gépészeti rész. Az ajánlattételi felhívásra két pályázat érkezett, az 
egyik a Tre-Men Kft-től, a másik pedig a Lodzsa Kft-től. Mindkettőt hiánypótlásra kellett felhívni, 
melyet a Tre-Men Kft. nem teljesített, ezért az alkalmassági feltételeknek nem felelt meg, az ő 
ajánlatát nem lehet érvényes ajánlatnak tekinteni. A másik cég, a Lodzsa Kft. teljesítette a 
hiánypótlást, a Közbeszerzési Bizottság arra jutott, hogy az ajánlatuk alkalmas és érvényes. Az 
önkormányzat SzMSz-e szerint köztes döntést jogosult hozni a Közbeszerzési Bizottság, illetőleg a 
közbeszerzési szakértő meghallgatását követően a polgármester. Ezt a döntést polgármester úr 
jóváhagyta, a Lodzsa Kft. ajánlata érvényes és tárgyalásra alkalmas. A tárgyalás az ülést megelőző 
napon lezajlott. A rendelkezésre álló forrás 22,8 millió forint, melyhez képest a kft. ajánlata az első 
részre 30 millió forint, a másik részre pedig 3,4 millió forint. Ez jelentősen meghaladta a 
rendelkezésre álló forrás összegét. A tárgyalás a műszaki részt nem, de a pénzügyi részt érintette. 
Amennyiben a második rész vonatkozásában a határidőt ki lehetne tolni, akkor az első rész 
vonatkozásában jelentős engedményt tudna tenni. Így jutottak el oda, hogy hozzávetőlegesen 10 %-ot 
engedett el az első részből, melynek összege így 27.269 ezer forint lett. A második résznél tartotta a 
3,4 millió forintos ajánlatot. A tárgyalásokat ezzel zárták. A központi támogatásból kapott 22,8 millió 
forintos támogatást fel tudják használni, azonban azt még 5 millió forinttal ki kellene egészíteni. A 
központi támogatás összegével határidőben el kell számolni (a határidő: november 25.) A gépészeti 
rész vonatkozásában 2016. január 31-e a határidő, az már a következő költségvetést terhelné. Jelenleg 
erről kellene a testületnek döntést hoznia. 
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd hozzáteszi, elég nehéz úgy 
versenytárgyalást lefolytatni, hogy egyetlen jelentkező van, hiszen saját magával „versenyez”. Ez a 
tárgyalás azonban ettől függetlenül igen eredményesen zajlott le. Megbízott pénzügyi irodavezető 
asszony kiszámolta, hogy pontosan mekkora összeg kellene a Tiszti Klub tetőfelújításához még: 
bruttó 5.594.294 Ft-ra lenne szükség, s ezt az idei év általános tartaléka terhére kellene biztosítaniuk. 
A fűtési rendszerre pedig bruttó 4.393.429 Ft-ra van szükség, ezt az összeget a 2016. évi 
költségvetésbe szükséges betervezni. Ezután elmondja, négy név szerinti szavazásra van szükség. 
Először a központi költségvetésből kapott összeg kiegészítéséről kellene szavazni, azután a 
közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról, majd a Tre-Men Kft. beérkezett ajánlatának 
érvénytelenné nyilvánításáról, végül pedig a fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges összegnek a 
jövő évi költségvetésbe történő betervezéséről szükséges dönteni. Majd, miután több hozzászólás nem 
hangzik el, először az első határozati javaslatról kéri a szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítására – a 
központi költségvetésből kapott összeg kiegészítésére – előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
365/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítására – a központi költségvetésből kapott összeg 
kiegészítésére – előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi MH Helyőrségi Klub tető felújítására – a 
központi költségvetésből kapott 22.864.466,- Ft kiegészítésére – bruttó 5.594.294 Ft előirányzatot 
biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 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 
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Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról 
név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak:  
 
Győri Máté polgármester  igen, Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc 
képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai 
Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt képviselő  igen, Sandi József képviselő  igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
366/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az „Ercsi MH Hely őrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé 
nyilvánításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a Tre-Men Kft. beérkezett pályázatának 
érvénytelenné nyilvánításáról szintén név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak:  
 
Győri Máté polgármester  igen, Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc 
képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai 
Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt képviselő  igen, Sandi József képviselő  igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” tárgyú 
közbeszerzési pályázati kiírásra a Tre-Men Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) beérkezett ajánlatának 

érvénytelenné nyilvánításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az „Ercsi MH Hely őrségi Klub felújítása” tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a Tre-Men 

Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) beérkezett ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Ercsi MH Helyőrségi Klub 
felújítása” tárgyú közbeszerzési pályázati kiírásra a TRE-MEN Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 14.) 
beérkezett ajánlata érvénytelen. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy a Tiszti Klub fűtési rendszerének felújítására a jövő évi 
költségvetés terhére előirányzat biztosításáról név szerinti szavazással döntsenek. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak:  
 
Győri Máté polgármester  igen, Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc 
képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai 
Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt képviselő  igen, Sandi József képviselő  igen szavazatukat adják. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi MH Helyőrségi Klub fűtési rendszerének 
felújítására előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

368/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi MH Helyőrségi Klub fűtési rendszerének felújítására előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi MH Helyőrségi Klub fűtési rendszerének 
felújítására bruttó 4.393.429 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 
történő betervezésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: folyamatos a 2016. évi költségvetés elfogadása 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a Lodzsa Kft. beérkezett ajánlatának elfogadásáról 
szintén név szerint szavazzanak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselők neveit, akik név szerint szavaznak:  
 
Győri Máté polgármester  igen, Papp György alpolgármester  igen, Dr. Balázs Fülöp Ferenc 
képviselő  igen, Gólics Ildikó képviselő  igen, Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő  igen, Lippai 
Csaba képviselő  igen, Propszt Zsolt képviselő  igen, Sandi József képviselő  igen szavazatukat adják. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi MH Helyőrségi Klub” felújítására 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elbírálásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
369/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az „Ercsi MH Hely őrségi Klub” felújítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elbírálásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítására” vonatkozó 
közbeszerzési felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a Lodzsa Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Mária 
u. 8.) ajánlatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, e 
határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: összegezés megküldése 30 napon belül 
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„Melléklet a 369/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/515-600 
Fax:  06/25/515-601 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
Lodzsa Kft. 
Székhely: 2533 Bajót, Külterület 0153/12 hrsz. 
Telefon: +36303305614 
Fax:  +3633506561 
E-mail:  lodzsa@vnet.hu 
Adószám: 12537178-2-41 
Képviseli: Ollé Ferenc ügyvezető (Cím: 2451 Lábatlan, Zsebeházi Lajos utca 10; Elérhetőség: 
36303305614) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása” közbeszerzési eljárás 1. és 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, 2016. január 31. napjáig tartó, határozott időtartamra kötik azzal, hogy 
az 1. rész teljesítési határideje 2015. november 15. Vállalkozó legkésőbb ezen határidőkön belül 
köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-
átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának a 
napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 3 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, Dózsa György út 11., Hrsz: 2420/2 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: Ollé Ferenc ügyvezető, 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. 
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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. 
 
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.  
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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 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 
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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 az első rész vonatkozásában 27.269.492,-Ft +ÁFA, a második rész 
vonatkozásában pedig 3.459.393,- Ft, amely magában foglalja az építési beruházás kivitelezésével, 
teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) 
bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 

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

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

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

képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének költségét, 
o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 
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); 
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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 
közbeszerzési részenként, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei 
hiánytalan benyújtását követően történik.  
 
6.4. Vállalkozó, a vállalkozási díjra, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 
mellékletei hiánytalan benyújtását követően, az adott közbeszerzési részre vonatkozó 
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 
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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 megfelelő összegű 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 
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: 
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• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló – teljesítés igazolás – dokumentum Vállalkozó részére 
történő kézbesítésétől számított 8. naptári napig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank vagy biztosító kötelezettség- vállalását, 
hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a 
jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt 
összeget. 
7.3 Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási 
szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

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

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

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

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

költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

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

 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 
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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, 2015. november 09. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata          Lodzsa Kft. 
              Megrendelő                                  Vállalkozó 

képviseli: Győri Máté polgármester Ollé Ferenc ügyvezető 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
 
 
Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő elmondja, az ülést követő napon megküldik az összegzést, 
illetve 10 napos szerződéskötési moratórium van. 
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2. napirendi pont: A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-356/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd átadja a szót Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő 
részére. 
 
Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő elmondja, november 1-től hatályba lép az új közbeszerzési 
törvény, ami azt jelenti, hogy az a közbeszerzési eljárás, melyet még előtte elindítanak, azt még a 
hatályos Kbt. szerint kell végigvinni. Amennyiben ezt a kiírást a testület most elfogadja, a hirdetmény 
feladása után a lektorátusnak kettő napja marad arra, hogy azt elbírálja. Elmondja még, nem biztos 
abban, hogy a lektorátus fogja ezt bírni, ugyanis mindenki ebben a cipőben jár, hogy még a korábbi 
Kbt. szerint kíván eljárni. Amennyiben a hirdetményt nem tudják a héten feladni, az azt jelentené, 
hogy ez a közbeszerzés el fog maradni, s most a 24. órában vannak. Kérése az, hogy amennyiben a 
lektorátus hiánypótlásra, illetve módosításra hívná fel az önkormányzatot, azt tehesse meg 
polgármester úr, jegyző úr képviselő-testületi döntés nélkül.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a temetőről szóló rendelet tervezetét jegyző úr elkészítette, s 
annak megtárgyalását a jövő hétre tervezik, kéri, hogy erre mindenki készüljön, hiszen annak 
elfogadása is része az ajánlattételi felhívás közzétételének. Majd, miután több hozzászólás, kérdés 
nem hangzik el, kéri, hogy aki az előterjesztésen szereplő határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívást e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az ajánlattételi felhívás megjelentetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 370/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

3.melléklet a 92/2011. (XII. 30.)NFM rendelethez 
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 
 

 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 
 
� Építési beruházás 
� Árubeszerzés 

x Szolgáltatásmegrendelés 
� Építési koncesszió 
� Szolgáltatási koncesszió 
 
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV, CÍMÉS KAPCSOLATTARTÁSIPONT (OK) 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Fő út 20. 
 
Város/Község: Ercsi 
 

Postai 
irányítószám: 2451  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:Palotay Noémi 

Telefon:+36 25515631 

E-mail: npalotay@ercsi.hu 
 

Fax: +36 25515601 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információ a következő címen szerezhető be  
 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 
 A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  
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I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG  

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR ŐK 

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem  Szociális védelem 

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem  Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR ŐK 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
 

Villamos energia  
 

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 
 

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése 
 

Víz  
 

Postai szolgáltatások  
 

Vasúti szolgáltatások  
 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
 

Kikötői tevékenységek  
 

Repülőtéri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 
 
I. 4.)Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:          igen nem  
 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve 
fenntartási feladatainak ellátására 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés                

Kivitelezés  Adásvétel  
Szolgáltatási kategória száma:        

27 
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Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 
 

Építési koncesszió 

 

 
 

 

 

 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 
 

 

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 
Ercsi, 1270 hrsz 

NUTS-kódHU211NUTS-kód  

NUTS-kód NUTS-kód  
 
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk  

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk(adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartamév(ek)ben:   vagy  hónap(ok)ban:  
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 
 

                                                                                      

                                                                                      

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 
számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY: 

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága(ha ismert): 
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve 
fenntartási feladatainak ellátására 

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék(CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben) 

Fő tárgy 98371110-8 - -  

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

98371111-5  
98370000-7 
. . . -  

. . . -  

- -  

- -  

- -  

- -  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)igen nem 

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók(csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                 igen nem 

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:(valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Ercsi Város Önkormányzata tulajdonában lévő temető üzemeltetése és fenntartása az alábbiak szerint: 
 
Ercsi köztemető:4 ha 8734  m2  

Ajánlattevő feladata: 

− meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység 
ellátásának temetői rendjét; rendelkezésre áll, tűri a jogszerű használatot, egységesen azonos 
feltételeket biztosít, nem diszkriminálhat. 

− biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést 
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

− megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

− biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, 
valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; 

− gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását; 

− Vezeti a sírhelynyilvántartást, megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

− folyamatosan biztosítja a temetőlátogatók érdemi tájékoztatását.; 

− kijelöli a temetési helyeket; 

− elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a 
hó-eltakarítást; 

− A létesítmény karbantartás keretében különösen fontos az illemhelyek működőképességének, 
higiéniájának biztosítása, 

− a vízvételi lehetőség megteremtése, a vízvételi helyek karbantartása, állagmegóvása, 

− a temetőt határoló kerítés karbantartása, javítása, pótlása, festése, 
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− lépcsők javítása, karbantartása, 

− padok javítása, karbantartása,  

− a teljes úthálózat karbantartása, a használhatóság biztosítása; 

− összegyűjti és elszállítja a hulladékot; olyan gyakorisággal, ahogy az a megfelelő látszati kép és 
higiénia biztosítása miatt szükséges; 

− gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

− összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 
temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az 
urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

− gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

− vezeti az előírt nyilvántartásokat 

− Különösen kiemelt feladata valamennyi út és parkoló gyommentesítése, rendben tartása;  

−   folyókák tisztítása, 

−   kísérőjárdák gyomtalanítása, akadálymentesítése, 

− a zöldterületen a rendszeres fűnyírás; a cserjék, bokrok nyírása, ritkítása; a fák szükség szerinti 
gallyazása; virágágyak kapálása, gazmentesítése, kezelése; sövények nyírása; növényvédelem 
biztosítása; kiemelt szegélyek kezelése; a lehullott lomb gyűjtése, elszállítása; mindenkori takarítás. 

− Együttműködési kötelezettsége van a rendszeres tulajdonosi ellenőrzés kapcsán, mely a működtetés 
minőségére, a vállalt feladatok ellátásának színvonalára, az önkormányzati rendeletben rögzített árak 
helyes alkalmazásának vizsgálatára, és az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó könyvvezetésre 
terjed ki. 
 

A közszolgáltató a temető fenntartása körében – a törvény 13.§ (1) bekezdése szerint – köteles ellátni a temető 
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális 
létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását. 

A közszolgáltató a temető üzemeltetése és fenntartása mellett temetkezési szolgáltatást is végezhet (úgy ahogy 
külső szolgáltatók), melynek szintén feltétele, hogy megfeleljen a temetkezési szolgáltatókra és tevékenység 
végzésére előírt jogszabályi feltételeknek. Ez esetben köteles az üzemeltetés és a törvény 25. § (1) bekezdése 
szerinti temetkezési szolgáltatások költségeinek számviteli előírások szerinti megosztására, továbbá köteles a 
temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni és könyvelésében azokat elkülönítetten szerepeltetni. 

A közszolgáltató évente október 15. és 31. között, továbbá a Húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles 
általános temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást küldve arról a város lakossága és civil szervezetei 
részére, önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket biztosítva. 

A részleteket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.  

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:             

VAGY:                       és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                             

Vételi jog (opció):   igen       nem 

(Igen válasz esetén) A vételi jogmeghatározása:  
                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy    napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk(adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   vagy:   és    között   
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(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további  szerződések tervezett ütemezése: 
 

hónapban: vagy   napban:   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

A (tervezett) időtartam hónapban:   vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           2016/01/01(év/hó/nap) 

Befejezés       2020/12/31(év/hó/nap)  

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1)  A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett nettó szolgáltatási díj 0,2%-a, a 
késedelem minden naptári napján. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó szolgáltatási díj 20 %-a. 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős az 
ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér 
fizetésére kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett nettó szolgáltatási díj 
20 %-a. Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályai a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.2) F ő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
(adott esetben) 

Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő 
mellett, a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetve az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései alapján történik. 
A teljesítés során évente két számla benyújtására van lehetőség. Nyertes ajánlattevő a bevételek és 
kiadások alakulásáról a félévet követő hó 5. napjáig - elsőként 2016. július 5. napjáig - elszámolást készít, 
amelyet elektronikusan és papíralapon is benyújt az Önkormányzathoz. Az elszámolás elfogadásának 
feltétele az elszámolást megalapozó hiteles analitikák rendelkezésre bocsátása, azok ellenőrzésének 
lehetővé tétele. A temető üzemeltetés, valamint fenntartás mellett az adott időszakban végzett temetési 
szolgáltatások részletes, elkülönített nyilvántartásának bemutatása, ellenőrzésének lehetővé tétele is 
feltétele az Önkormányzat részéről a számla befogadásának.  
A részletes fizetési feltételeket az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza 

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 
esetben) 

Projekttársaság létrehozása nem lehetséges. 
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem 
(igen válasz esetén)A különleges feltételek meghatározása:  

Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak:  
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény; 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet; 
- Ercsi Város Önkormányzatának köztemető használatának rendjéről szóló 2016. január 01. napján 
hatályba lépő rendelete 

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésrevonatkozó előírásokat is(adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll: 
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
foglaltak fennállnak. 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.  
Az igazolás módja: 
1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak 
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá.  
A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § 
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell 
eljárnia. 
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt 
/Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 
3. A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az 
ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, 
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó 
- elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  
4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P/1.) Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző kettő 
lezárt üzleti évre (2012, 2013, 2014. év) vonatkozó, 
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak 
megfelelően összeállított éves beszámolóját. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy 
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.  
P/2.) Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen hirdetmény 
feladását megelőző utolsó három év (2012, 2013, 
2014. év.) teljes és közbeszerzés tárgyának megfelelő 
(temető üzemeltetés) - tevékenységből származó 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 
szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól 
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

P.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az 
utolsó 3 lezárt üzleti év során a mérleg szerinti 
eredménye kettőnél több évben negatív volt.  
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött 
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (temető üzemeltetés) 
származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el a 12.000.000,- 
Ft-ot. 
P.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző 
három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 
származó (temető üzemeltetés) nettó árbevétele 
összesen nem éri el a 15.000.000,- Ft-ot.  
Amennyiben ajánlattevő, P.2) pont igazolásait 
azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő 
által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg 
működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
működésének ideje alatt a teljes - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem 
éri el a 12.000.000,- Ft-ot. 
 
A fenti alkalmassági követelményeknek 
ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdésekben foglalt előírások szerint. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében a közös 
ajánlattevők a P.1.) alkalmassági feltételnek 
elegendő, ha közülük egy felel meg, a P.2) 
pontnak együttesen is megfelelhetnek. 

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

MI/1).  Ajánlattevő csatolja 310/2011 (XII. 23) Kr. 
16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlati felhívás 
feladását megelőző 36 hónapban teljesített temető 
üzemeltetésére vagy fenntartására irányuló munkák 
elvégzéséről igazolás vagy nyilatkozat 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 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

Alkalmatlan az ajánlattevő: 
M/1.) ha az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző 36 hónap vonatkozásában nem 
rendelkezik összesen legalább 1 db, legalább 
nettó 10 millió Ft értékű, temető üzemeltetésére 
vagy fenntartására vonatkozó referenciával. 
 
M/2.1. ha nem rendelkezik a 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet 54. §-a szerinti,  
-a temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, 
parkgondozó, illetőleg kertépítő 
szakképesítéssel,  

vagy  
 

-középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg 
kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú 
intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával 
rendelkező, temetőüzemeltetési szakmai 
tapasztalattal bíró 1 fő vezetővel vagy 
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önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó 
nyilatkozatát.  

határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alkalmazottal,  

M/2.2.a köztemetési feladatokkal összefüggő 
temetkezési szolgáltatási feladatokkal 
összefüggésben legalább 1 fő temetkezési 
szolgáltató szakképesítéssel (OKJ szám: 
4275285301) rendelkező szakemberrel, aki 
legalább öt éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 

(A szakmai alkalmassági feltételt ajánlatkérő a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 30. § (3) bekezdés, valamint a 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Kormányrendelet 51.§ és 54. §-a alapján írta 
elő.) 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                igen nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem 

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a.  

III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1)A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak 
szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 
indokolása:                           

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
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Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
                          

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása:                           

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma            

VAGY: 

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma            

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások,illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           
 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 
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Részszempont 

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

      

      

      

      

      

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:(adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen nem 

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) 

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/11/18(év/hó/nap)                                                                      Időpont: 08:30 

A dokumentációért fizetni kell     igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:       

A fizetés feltételei és módja:                                                                   
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IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum:  2015/11/18(év/hó/nap)                                Időpont: 08:30 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  / / (év/hó/nap)       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                          

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama(kivéve részvételi felhívás esetén) 

/ / -ig(év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban:  vagy napban:30(az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:     2015/11/18   (év/hó/nap)                                  Időpont: 08:30 

Hely :2451 Ercsi, Fú út 20. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉSI SMÉTL ŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                      

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmalkapcsolatosigen nem 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                       

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 
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V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) 

igen nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
további információk: (adott esetben) 

Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.  
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. Az ajánlati dokumentáció 
megigénylésére vonatkozó igény (fax, vagy elektronikus úton történő ld.: I.1. pont elérhetőségek) jelzését 
követően kerül megküldésre elektronikus úton. A dokumentáció megigénylése az eljárásban való részvétel 
feltétele. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:  

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

igen nem 

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak: 

P/1. P/2. M/1. M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem 

V.4) Egyéb információk: 

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

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

 
3.) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti 

évet érti. 
 

4.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, alkalmasság 
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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 ajánlat 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 

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.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, 
amely legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) 
megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, 
beosztása, telefon és telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők megjelölését. 
- 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 vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 

10.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és 
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tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db papír alapú példányban 
köteles benyújtani. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni 
kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:  
„AJÁNLAT: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés - Határidő előtt nem bontható fel!” 
 

11.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen 
papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Az Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia 
kell arról cégszerűen aláírt nyilatkozatban, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papíralapú 
(eredeti) példánnyal megegyezik. 
 

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

 
13.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről 

szóló nyilatkozatnak. 
 

14.) Ajánlattevők a jelen felhívás III.2.2) és III.2.3) pont szerinti alkalmassági előírás kapcsán 
az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 
az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait 
az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

15.) 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. 
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16.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt a 77. § 
(2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.  

 
17.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei 
(különösen: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni 

 

 
 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID ŐPONTJA:2015/10/27 (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ Ő CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET Ő BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT Ő IRATOK  

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 
BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
IV)  A MÁSIK AJÁNLATKÉR Ő CÍMEI , AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR Ő A BESZERZÉST VÉGZI  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 
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--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

RÉSZ SZÁMA: ELNEVEZÉS :                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS : 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 
esetben) 

Fő tárgy . . . -  - -  

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

. . . -  

. . . -  

. . . -  

. . . -  

- -  

- -  

- -  

- -  

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:             

VAGY:                       és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZ Ő IDŐPONTOK 
FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   vagy napban:     (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés: / / (év/hó/nap) 

Befejezés:     / / (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKR ŐL : 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 
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3. napirendi pont: A szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-357/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a témát a Közbeszerzési 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, majd felsorolja az általuk ajánlott módosításokat: a 
kukák minimum 120, maximum 140 literesek, használtak (jó állapotúak!) vagy újak legyenek, s 
mindenkitől kérnek ajánlatot mindkettőre. Az elbírálási szempontok közt nemcsak az ár lenne a 
meghatározó, hanem a minőség is. Kérdezi, van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? 
 
Sandi József képviselő kérdezi, hogy nem kellene-e beleírni azt is, hogy a szelektív kuka teteje a 
másiktól eltérő színű legyen? 
 
Győri Máté polgármester egyetért, s kéri, a kiírásba kerüljön bele az is, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő edény tetejének színe a feketétől jelentősen eltérő színű legyen. Majd elmondja még, a 
testület korábbi terve az volt, hogy a gyűjtőedények ára előre meg lett volna finanszírozva, az 
önkormányzat pedig két részletben fizette volna ki azt. Ez nagy könnyítés lett volna a költségvetésnek, 
azonban ha közbeszerzési eljárás szerint valósul meg, arra is készülni kell, hogy egyszerre a teljes 
összeget – közel 20 millió forintot – ki kell fizetni. Majd, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, 
hogy a korábban felsorolt módosításokkal együtt szavazással döntsenek az ajánlattételi felhívás 
közzétételéről. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
371/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a szelektív hulladékgyűjt ő edények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az ajánlattételi felhívás megjelentetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 371/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 

 
 
 
 
 

Ercsi, 2015.  
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/515-600, Fax: 06/25/515-601 
Email: polghivatal@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Palotay Noémi 
Telefon:06/25/515-631 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: npalotay@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/A. § szerinti eljárást alkalmazza, mivel az 
árubeszerzés becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot.  
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
2760 db, egyforma méretű, minimum 120, maximum 140 literes MSZ EN-840-1 szabvány szerint előállított, 2 
kerékkel és fedéllel ellátott, új vagy használt, jó állapotú, egyesével átválogatott, tisztított, sérülésmentes, legalább a 
fedelében feketétől eltérő színű hulladékgyűjtő edény egyszeri beszerzésére, Ajánlatkérő részére történő 
leszállítására, valamint az elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára utaló, 2760 db 
feliratot tartalmazó matrica átadása. 
 
A részletes műszaki tartalmat a Dokumentáció tartalmazza. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 
 
Adásvételi szerződés keretében „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 
 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 34928480-6 

További tárgyak: 44613800-8 
 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 30 nap, de legkésőbb 2015. december 05. napja. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
2451 Ercsi, Fő utca 27. 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételekkel és 
időtartamra fizetendő díjat szerződésszerű teljesítést követően, utólag, tartalmilag és formailag szabályszerűen 
kiállított, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a számla 
ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától számított 30 napos átutalással történi a Ptk. 6:130 § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint.  
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) VAGY RÉSZ AJÁNLATOT  
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 
 
Értékelési szempont Súlyszám 
Nettó ajánlati ár 90 
Minőség (új = 10 pont; használt =1 pont) 10 
 
Adható pontszám: 
1-10. 
Metódus: 

1. részszempont: 
 
P= (Legkedvezőbb díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott díj (ár)) x 99 
+ 1. 

 
2. észszempont: 
 
Ha az ajánlattevő új terméket ajánl meg 10 pontot kap, amennyiben a termék használt, úgy 1 pontot. 
 

Az Ajánlatkérő a részszempontokat súlyozza, majd összesíti. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legtöbb ponttal 
rendelkezik. 

 
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. 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a pénzügyi alkalmassági követelményeknek. 

 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. Ha a megajánlott termék nem felel meg a MSZ EN-840-1 vagy azzal egyenértékű szabványnak. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
MI/1. Ajánlattevő csatoljon elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó 
tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen 
meghatározott áru megfelel a MSZ EN-840-1 vagy azzal egyenértékű szabványnak. /Kr. 15. § (1) bek. e.) pont/ 
 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a műszaki alkalmassági követelményeknek. 
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12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
• Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. november 12. 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. november 12. 09:30 óra 
 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Az eljárásban tárgyalást nem lehet tartani. 
•  
• 19. 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.  
 
• 20. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 12 hónap időtartamra.  
 
Késedelmi kötbér,  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár összegének 
0,5 %-a, maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti a szerződés azonnali 
hatályú felmondásának a joga. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található szerződéstervezet 
tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

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

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

 
20.) 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. 
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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.  
 

21.) 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. 
 

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

 
23.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább 

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

24.) 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 - Hulladékgyűjtő 
edények beszerzése – Határidő előtt nem bontható fel! 
 

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

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

27.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők 
tekintetében valamennyi pénzforgalmi jelzőszám megjelölését, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, 
hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más pénzintézetnél nem vezet 
bankszámlát.  
 

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

 
29.) 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 
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igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 
a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen 
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon 
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése 
során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor 
is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 
erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
30.) 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. 
 

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

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

33.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.  
 
34.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő 

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

 
 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. október 28.  
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „Hulladékgyűjtő edények beszerzése” 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: 
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Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel: +36/25/515-600 Fax: +36/25/515-601 

 
 

Email: npalotay@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 
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Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt 
terheli 
 

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

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

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

9. Az értékelés szempontjai: 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 
 
Értékelési szempont Súlyszám 
Nettó ajánlati ár 90 
Minőség (új = 10 pont; használt =1 pont) 10 
 
Adható pontszám: 
1-10. 
Metódus: 

3. részszempont: 
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P= (Legkedvezőbb díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott 
díj (ár)) x 99 + 1. 

 
4. észszempont: 
Ha az ajánlattevő új terméket ajánl meg 10 pontot kap, amennyiben a termék használt, úgy 1 
pontot. 
 

Az Ajánlatkérő a részszempontokat súlyozza, majd összesíti. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legtöbb ponttal 
rendelkezik. 

 
10. Közös ajánlattétel 

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

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

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

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

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

g) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük mértékét; 
h) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 
i) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

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

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

 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az 
együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A 
közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös 
Ajánlattevő nevében teszik. 
 
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik 
tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek 
bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
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11. Hiánypótlás 
 
Az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint. 
 

12. 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. 
 

13. 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/. 
 

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

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

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

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
• Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 
 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  
„AJÁNLAT- „Hulladékgyűjtő edények beszerzése”- Határidő előtt nem bontható fel!  ” 
 

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



63 
 

 63 

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

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

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

Az igazolás módja: 

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

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

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

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

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

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

 
17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 12 hónap 
időtartamra.  

 

Késedelmi kötbér:  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár 
összegének 0,5 %-a, maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti 
a szerződés azonnali hatályú felmondásának a joga. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  

 
18. 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 (M6 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől vagy ajánlattevőtől 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/ (M5 formanyomtatvány) 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Szabványnak történő megfelelés igazolása (tanúsítvány) vagy 
ajánlattevői nyilatkozat) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  
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II M ŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 
 

 
 

 
 

 III. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK  
 

Adásvételi szerződés 
- fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határid ős adásvételére - 

 
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 Vevő, másrészről 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Eladó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
Vevő a Kbt. Harmadik rész 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást indított „ Hulladékgyűjtő edények 
beszerzése” tárgyban. Az eljárás nyertese az Eladó lett. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képezi az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az eladó ajánlata (1. 2. és 3. számú melléklet). 
 

 
II. A szerződés tárgya 
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1. Vevő megrendeli, Eladó pedig vállalja, hogy az Ajánlattételi felhívás 3. pontjában 
meghatározott mennyiségű és specifikációjú termékeket a jelen szerződésben 
meghatározott határidőben leszállítja, és a teljesítéssel kapcsolatban jótállási 
kötelezettséget vállal az áru leszállításától számított 12 hónap időtartamra. Eladó vállalja, 
hogy a termék az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, 
valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel. 

 
2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az Ajánlati Dokumentációban rögzített 

mennyiséget legkésőbb 2015. december 05. napjáig Eladó leszállítja. 
 

III. Fizetési feltételek 
 
1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiség 

szerződéses ára  ……….HUF + ÁFA HUF., amely összeg tartalmazza a termékek szállítási 
és egyéb teljesítéssel felmerülő költségeket is. 

 
2. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Eladó a teljesített szállítás, és a Vevő által aláírt 

teljesítésigazolás alapján jogosult tárgyhavi számláját benyújtani. 
 

3. Eladó alakilag és tartalmilag is szabályos számláját Vevő átutalással egyenlíti ki, a számla 
kézhezvételét követően, a 2013. évi V. törvény 6:130. § (3) bekezdésében foglalt szabályok 
betartásával 30 napon belül, az Eladó …………… Banknál vezetett 
…………………..számú számlájára történő utalással. 

 
4. A számla kifizetésének feltétele, hogy ahhoz Eladó csatolja a Vevő által aláírt, a 

leszállításról szóló teljesítésigazolást. A kifizetésnél a 2003. évi XCII törvény 36/A § 
alkalmazása kötelező.  

 
5. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak 

IV. Szállítási feltételek 

 
1. Eladó vállalja, hogy a terméket az II.1. pont szerinti mennyiségben a Vevő részére (cím: 

2451 Ercsi, Fő út 20.) H-CS 8:00-13:00 óra és P 8:00-12:00 között szállítja le. 
 

2. A termékek teljesítési helyre történő szállításáért az Eladó külön díjazást nem számolhat 
fel. 

 
V. Jótállás, szavatosság 

 
1. Az Eladót a leszállított termékekkel kapcsolatban szavatossági kötelezettség terheli.  
 
2. Eladó garanciát vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt termékek megfelelnek a törvényes és 

szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint megfelelnek a szükséges MSZ EN-840-1 
szabványnak. 

 
3. Eladó szavatolja, hogy: 
 

a. az általa jelen szerződés keretében szállított áru új, használatban nem volt. 
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b. a szállított áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta 
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve Eladó vagy közreműködők tevékenységével 
vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

c. a szállított áru a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában megjelölt 
feltételeknek maradéktalanul megfelel, és a teljes jótállási időtartam alatt megőrzi a 
használhatóságát, és valamennyi egyéb követelménynek való megfelelését. 

d. a jelen szerződés keretében leszállított árut a tárolási és felhasználási feltételeknek 
megfelelően szállítja le.  

 
4. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után 

is érvényesíthetők. 
 

VI. Szerződésszerű teljesítés 
 

1. Eladó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke 
minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vételár összegének 0,5 %-a, 
maximum vételár összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a Vevőt megilleti a 
szerződés azonnali hatályú felmondásának a joga. 

 
2. Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba a késedelmi kötbért beszámíthatja, és késedelmes 

teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának az érvényesítésére is.  
 

3. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy hibás teljesítés esetén a hibákkal kapcsolatban 
Vevő a termék leszállítását követően a hiba észlelésétől számított 5 munkanapon belül 
jogosult Eladóval szemben fellépni. A mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos 
igényeket a Vevő a termékek leszállítását követően, azok észlelését követő 5 napon belül 
bármikor kifogásolhatja Eladónál. Hibás teljesítés bármelyik esete forduljon elő, Vevő 
kifogásának beérkezését követő 3 napos határidőn belül megvizsgálja és a mennyiségi 
kifogás esetén a hiányzó edényeket pótolja, minőségi kifogás esetén a sérült edényeket 
kicseréli. 

 
4. Amennyiben hibás teljesítés esetén 5 napon túli késedelemmel kerül sor a termék cseréjére, 

úgy Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a jogi következmények 
érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.  

 
5. Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba a késedelmi kötbért beszámíthatja, és késedelmes 

teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának az érvényesítésére is.  
 

VII. Felmondás 
 

1. A Vevő jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha  
 
Eladó a késedelmi kötbérfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó fizetési 
felszólítástól számított 15 napon belül nem tesz eleget. 
 
Eladóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 
  

2. Az Eladó jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha 
 

Ha a Vevő a fizetési kötelezettsége vonatkozásában a szerződésszerűen kiállított 
számla átvételét követően a jelen szerződés III. 3. pontja szerinti fizetési határidőt 
elmulasztja, és azt követően az Eladói írásbeli felszólítás kézhezvételétől számítottan 
15 napot meghaladó késedelembe esik.  
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Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Eladó nem jogosult a szerződés azonnali 
hatályú felmondására, ha a Vevő a számla részbeni vagy teljes megfizetését azért nem 
teljesíti, mert jelen szerződés VI.5. szerinti beszámítási igényét érvényesíti.  

 
VIII. Egyéb rendelkezések 

 
1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható a Kbt. 132. §-a alapján.  
 
2. Szerződő felek a kapcsolattartó személyét az alábbiakban rögzítik:  

 
Vevő részéről:  

 
Név.:  
Tel:   

 
Eladó részéről:  

 
Név.:  
Cím:  
Tel:  

 
3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás 

következik be, azt írásban haladéktalanul közli Vevővel. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a jelen nyilatkozatához képest adataiban változás következik be, azt írásban haladéktalanul 
közli Vevővel. 

 
4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-

ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet,, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek, továbbá ha Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
5. A VIII.4. pont szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

6. Az Eladó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 
továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
7. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelkezéseinek 

érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna 
meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott dokumentáció 
között, úgy műszaki kérdésekben a dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az 
irányadóak. 

 
8. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti egyeztetés útján egyezséggel 

kísérlik meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetén a jogvita eldöntésére a Vevő székhelye szerint 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, azaz Polgári Törvénykönyv, 

valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók. 
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Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Vevő                                      Eladó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
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:  

„Hulladékgy űjt ő edények beszerzése” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
  
 

Nettó ajánlati ár  Ft 

Min őség (új/használt)  

 
 
 
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 mellékletAJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Hulladékgy űjt ő edények beszerzése” 
 
 

 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. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 
követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni3: 

                                                 
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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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 „Hulladékgyűjtő 

edények beszerzése”” 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. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi 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. 
 

7. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a 
teljesítéssel járó valamennyi munkálat - különösen az áruk meghatározott címekre történő 
fuvarozását - költségét. 
 

Kelt: 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

M3 melléklet 

                                                                                                                                                                      
3 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
 

„Hulladékgy űjt ő edények beszerzése” 
 

 (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 
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

                                                 
5 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni. 
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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 
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M4 melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 

„Hulladékgy űjt ő edények beszerzése” 
 
 
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 az er őforrások rendelkezésre állásáról8 

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

 

„Hulladékgy űjt ő edények beszerzése” 
 
 
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 

                                                 
8 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 



77 
 

  

M6 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 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 



78 
 

  

4. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó  közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-358/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. melléklete, majd hozzáteszi még, a parkoló megépítése feltétele annak, hogy a 
kibővített óvoda használatbavételi engedélyét megkapják. A munkálatok elvégzéséhez szükséges a 
forrás – bruttó 5 millió forint keretösszeg – biztosítása. Elmondja, nem kívánják a teljes összeget 
felhasználni, igyekezni fognak kevesebb pénzből kialakítani a parkolót. miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy először az előirányzat biztosításáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
372/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére előirányzat biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 5.000.000 Ft keretösszeget biztosít az Ercsi 
Hétszínvirág Óvoda parkoló építése céljára az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármester a szükséges intézkedések megtételére, 
illetve 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 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról 
szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
373/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda parkoló építésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az ajánlattételi felhívás megjelentetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 373/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 

 
 
 
 

Ercsi, 2015. 
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/515-600, Fax: 06/25/515-601 
Email: polghivatal@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Palotay Noémi 
Telefon:06/25/515-631 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: npalotay@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 
 
Belső, 2 db. Parkoló kialakítás 
 
7 db. külső parkoló a Türr István utca felől, kerítéssel 
 
A részletes műszaki tartalmat a Dokumentáció tartalmazza. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához”  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy: 
 
45223300-9 
 

További tárgyak: 45340000-2 
 
 

5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A szerződéskötéstől számított 30 nap. 
 
6. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
2451 Ercsi, Türr István u. 15. (hrsz.: 986) 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
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. 
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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 vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan benyújtását 
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-nak megfelelően 
kerülnek kiegyenlítésre az Ajánlatkérő által. A kifizetésekre a mindenkor hatályos ÁFA- törvény irányadó.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) VAGY RÉSZ AJÁNLATOT  
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

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

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

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

Az igazolás módja: 

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

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

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

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

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A 
közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és 
internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési 
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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. 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a pénzügyi alkalmassági követelményeknek. 

 
 
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: 
 
Magasépítési munkára vonatkozóan legalább egy darab, nettó 1.500.000,- Ft értékű magasépítési kivitelezés 
 
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 magasépítési 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. 
 
Ajánlatkérő közli, hogy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján, a fenti igazolási mód helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a műszaki alkalmassági követelményeknek. 
 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
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13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. november 12. 10:00 óra 

 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. november  12. 10:00 óra 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételekkel 
kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és utána az ajánlattevő 
az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak kedvezőbb ajánlatot 
tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási forduló 
befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti a számszerűsítő 
adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb tájékoztatás híján – 
a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, feltéve 
hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! Amennyiben a 
tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az esetben meghatalmazást köteles 
felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés részét képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 60 nap.  
 
19. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 

2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. november 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.  
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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 

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

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

 
37.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart ajánlattételi felhívás megküldését követő 7. napon 11.00 órakor. 

Találkozás helye: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
 

38.) 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.  
 

39.) 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. 
 

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

41.) 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. 
 

42.) 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) 
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43.) 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. 
 

44.) 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. 
 

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

46.) 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 - „Parkoló építése 
a Hétszínvirág óvodához” – Határidő előtt nem bontható fel! 
 

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

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

49.) 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.  
 

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

51.) 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. 
 

52.) 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 
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pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 
a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen 
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon 
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése 
során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor 
is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 
erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

53.) 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. 
 

54.) 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. 
 

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

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

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

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

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. október 28. 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 
 

19. 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. 
 

20. 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.  
 

21. 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: 
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Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel: +36/25/515-600 Fax: +36/25/515-601 

 
 

Email: npalotay@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. 
 

22. 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. 
 

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

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

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

26. 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. 
 
 

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

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

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



93 
 

  

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

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

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

p) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük mértékét; 
q) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 

jogosultak megnevezését; 
r) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

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

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

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

29. 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.  
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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.  
 

30. 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.  
 

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

32. 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. 
 

33. 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/. 
 

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

35. 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 
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részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
 A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a 
következőket: 

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

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
• Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 
 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  
„AJÁNLAT- „Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” - Határidő előtt nem bontható fel!  ” 
 

36. 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 
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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. 

 
37. 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.  

 
38. Tájékoztatás (Kbt. 54.§ ) 

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

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

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

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

39. 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)  
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Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (M7 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

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) 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  

Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásáról (M8 formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat a felsőségbiztosítás megkötéséről (M9 
formanyomtatvány) 

 

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. SZERZ ŐDÉSES FELTÉTELEK  
 

Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
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 
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A szerződés tárgya: „Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” közbeszerzési eljárásban 
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 3 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, Türr István u. 15. (hrsz.: 986) 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban 
meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a 
képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést 
módosítani.  
 
3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 
munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési 
naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában 
szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval 
végzi az e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres 
átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 
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 
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megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen 
bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két 
munkanappal előbb értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban 
meghatározott határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult 
és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, 
az esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 
elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban 
az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű építési-
szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, 
továbbá a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a 
közbeszerzési iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó 
kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott 
felelős műszaki vezetővel elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő írásban az 
építési naplóba történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 
§-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől számított 
15 napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől 
elállni, továbbá a kötelezettségek megszegéséből eredő kárának megtérítését követelni a 
Vállalkozótól. 
 
4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a 
rendelkezésére állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 
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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). 
 
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. 
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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. 
 
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. 



105 
 

  

 
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 
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. 
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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. 
 
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: 
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o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a 
fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított 
munkadíjat, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre 
nem tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló 
tervdokumentációt, a tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó 
a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, 
mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a 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. 
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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.  
 
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 megfelelő összegű 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. 
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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 
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  
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Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) és (8) bekezdései 
szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a munkaterület 
átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

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

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

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

 
8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 128. § - 132.§ -okban foglaltak az 
irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés 
értelmezése vagy szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői 
eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás 
eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük 
fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában 
postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél 
részére kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal 
igazolja, hogy a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően 
alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési 
kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
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Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
 
 
 
 
 
IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁN YOK 
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M1 melléklet 

 
FELOLVASÓLAP 

 
 

  

Felolvasólap9 

 

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:  
„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
  
 

Összesített nettó vállalkozói díj  Ft 

 
 
Kelt: 
 
 
  ______________________  

Cégszerű aláírás 

                                                 
9  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 
 

„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 
 

 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 10  
Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
8. 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 

   

                                                 
10  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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9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt 

alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kívánunk megfelelni11: 

 

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. 

   

   

 
 
10. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján „Parkoló 

építése a Hétszínvirág óvodához” 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. 

 
11. 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.  

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

szóló törvény szerint  
 
mikrovállakozásnak12 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
13. 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. 

 
                                                 
11 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. 
12  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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14. 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. 

 
15. 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. 
 

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

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

 
Kelt: 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

M3 melléklet 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

(Ajánlattevő tölti ki!) 
 

„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 

 (a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1) 
bekezdés és az 56. § (2) bekezdése tekintetében13 
 
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 

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

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

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

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

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

 
 
FANNÁLNAK    vagy    NEM ÁLLNAK 
FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
  ______________________  
 Cégszerű aláírás 
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M4 melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és az 56. § (2) 
bekezdése tekintetében14 
 
 
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.15 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

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

becsatolni. 
15 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 
„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 

 
 
 
 
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 az er őforrások rendelkezésre állásáról16 

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

 
„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 

 
 
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 

                                                 
16 Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) teszi(k). 
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M7 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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 M8 melléklet 

 
 

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

„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 
 
 

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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M9 melléklet 

 

 

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

RENDELET 9. § TEKINTETÉBEN 
 

„Parkoló építése a Hétszínvirág óvodához” 
 
 
 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-330/2015. iktatószámú elnapoló előterjesztést, 
majd elmondja még, a felülvizsgálat folyamatosan történik, azonban lassabban, mint ahogyan 
azt gondolták, ezért kéri a napirend elnapolását újra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy az elnapolásról szavazással 
döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei 

vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatának elnapolásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
374/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi 
távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött szerződések felülvizsgálatának 

elnapolásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és Intézményei 
vagyonvédelmére, a vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások biztosítására megkötött 
szerződések felülvizsgálatának megtárgyalását a soron következő, november havi ülésére 
elnapolja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Koppány Tibort és Dr. Ákos Eleket, az Önkormányzat jogi 
képviselőit, hogy tegyék meg javaslataikat a felülvizsgálattal kapcsolatban, valamint a 
meglévő szerződés felmondása (megszüntetése) és az új szerződések megkötése érdekében 
működjenek közre.   
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
              Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 

 
6. napirendi pont: Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatóról 

Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-325/2015. iktatószámú előterjesztést, majd, miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért az elnapolással, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztató elnapolásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
375/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elnapolásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót a Képviselő-testület 2015. november 24. napján tartandó ülésére elnapolja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 

 
7. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati rendezvények körének meghatározásáról 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-336/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy az elnapolásról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
376/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi rendezvényeinek 
meghatározásáról szóló napirendet a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülésére 
elnapolja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 

 
8. napirendi pont: A Pannon-Orange Zrt. ingatlan hasznosítási kérelméről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-353/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
10. számú melléklete), majd elmondja még, a cég a 2863 hrsz-ú ingatlant tartaná bérlésre 
megfelelőnek. Nevezett ingatlan értéke kb. 24 millió forint. Az éves bérleti díj az értéknek 10 
%-a szokott lenni általában, így került ez az összeg meghatározásra. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, más javaslata? Miután nincs, kéri, hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 2863 hrsz-ú ingatlan Pannon-
Orange Zrt. részére történő bérbeadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
377/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 2863 hrsz-ú ingatlan  Pannon-Orange Zrt. részére történő bérbeadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2863 hrsz-ú terület Pannon-
Orange Zrt. részére történő bérbeadását. A bérleti szerződés ötéves időtartamra szól és – 
amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik – vételi jog biztosításával, figyelembe véve a 
Magyar Állam elővásárlási jogát. A bérleti díj összegét a Képviselő-testület 2.400.000,- Ft/év 
összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőit, Dr. Koppány Tibor és Dr. 
Ákos Elek ügyvédeket a bérleti szerződés e határozat szerinti elkészítésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
               Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2015. november 13. 
 

9. napirendi pont: Az Ercsi Tiszti Klub hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-347/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Parafix Kft. az a cég, aki 
hosszú távon kíván a városban letelepedni, s a Tiszti Klub épületét addig kívánják bérelni, 
ameddig az ún. „szellemház” épülete nem lesz alkalmas a munkavégzésre. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? 
 
Sandi József képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az, hogy – mivel a 
Tiszti Klub felújítása is megkezdődik hamarosan – a rezsiköltséget meg kellene osztani. 
Kérdezi, hogy ez a dolog szerződésben szerepelni fog-e? 
 
Győri Máté polgármester elmondja, a cég által elfogyasztott energiát fogják kifizettetni 
velük, továbbá, ebben a dologban a kivitelező cégnek (Lodzsa Kft) és a bérlő Parafix Kft-nek 
kell megegyeznie. Majd, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy aki elfogadja a 
Parafix Kft. ajánlatát, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó 
versenyeztetési felhívás elbírálásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
378/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás elbírálásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Tiszti Klub hasznosítására vonatkozó 
versenyeztetési felhívásra a Parafix Hungária Kft. (1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.) 
ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület az Ercsi Tiszti Klub épületének 385 m2 területét 
2015. október 28-tól 2016. október 27-ig bérbe adja a Parafix Hungária Kft-nek  238 893 Ft/ 
hó + Áfa bérleti díj ellenében. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, e határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. október 28. 
 

10. napirendi pont: A 2393/2 hrsz-ú ingatlan, illetve a hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti 
Szálló épületének hasznosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-341/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 12. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzáfűznivaló? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető elmondja, az előző bérbeadásból 
kiindulva az ingatlan induló bérleti díja 600 Ft/m² lenne (ez 809 ezer forint/hót jelent), majd a 
licit mértékére tesz javaslatot a Képviselő-testület. Véleménye szerint a 7. hónaptól az 
1.079.020 Ft/hó megfelelő összeg lenne. 
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy alacsonyabb összegről induljanak. Majd elmondja, 
az ingatlan felmérése itt is megtörtént, s a havi kb. 500 ezer forintos bérleti díj reálisnak tűnik. 
Javasolja, hogy az induló bérleti díj az első hat hónapban 490 ezer Ft/hó legyen, a hetedik 
hónaptól pedig 550 ezer Ft/hó összeget tanácsol. Majd, miután nem érkezik kérdés, más 
javaslat, kéri, hogy erről szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlan hasznosítására vonatkozó 
versenyeztetési felhívás közzétételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
379/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

ingatlan hasznosítására vonatkozó versenyeztetési felhívás közzétételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 2393/2 hrsz. számú ingatlan és a 
hozzá tartozó, volt Nőtlen Tiszti Szálló épületének hasznosítására vonatkozó versenyeztetési 
felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a versenyeztetési felhívás 
közzétételére és a versenyeztetési eljárás lebonyolítására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2015. november 24. 
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„Melléklet a 379/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Versenyeztetési felhívás ingatlan hasznosítására 
 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2451 Ercsi, Fő utca 20.) nyílt versenyeztetés 
útján, bérbeadással hasznosítani kívánja az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
2393/2 számú 2104 m2 területű ingatlant és a hozzá tartozó 1349 m2 alapterületű, volt Nőtlen 
Tiszti Szálló épületét.  
 

1. A versenyeztetés helye: 2451 Ercsi, Fő u. 20., Ercsi Polgármesteri Hivatal 
Tanácsterme 
 

2. Az ajánlatok beérkezésének módja, helye:  
 
Az ajánlatokat egy példányban, Ercsi Város polgármesteréhez címezve, személyesen 
vagy postai úton kell Ercsi Város Önkormányzat, 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre 
benyújtani.  

 
3. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2015. november 16.  9:30 óra 

 
4. Az ajánlatok bontásának ideje: 2015. november 16.  9:30 óra 

 
5. A versenyeztetés ideje: 2015. november 16. 9:45 óra 

 
6. Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. november 24. 

 
7. A versenyeztetés lebonyolításának rendje: 

 
A versenyeztetési eljárást Ercsi Város Önkormányzat polgármestere vezeti és 
bonyolítja le, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2013. (IX.25.) 
önkormányzati rendeletének 13.§. (3) bekezdése alapján.  
A pályázatok elbírálásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági  Bizottsága véleménye birtokában Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  
 

8. Pályázati feltételek: 

8.1. Pályázatot az a gazdálkodó szervezet vagy egyéni cég, illetve vállalkozó nyújthat 
be, amely vállalja az ingatlan hosszú távú – környezetbarát technológiát alkalmazó, 
illetve környezetet nem terhelő tevékenységet folytató – hasznosítását. 

8.2. A pályázónak vállalnia kell az ingatlan hosszú távú – legalább öt évig tartó – 
hasznosítását és működtetését. 

8.3. Az ingatlan hasznosításra való alkalmassá tétele és az ehhez szükséges engedélyek 
beszerzése, mindezek költségeinek viselése a nyertes pályázó feladata. 
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8.4. Amennyiben a bérlő a bérlemény vonatkozásában értéknövelő beruházásokat 
kíván eszközölni a bérleti jogviszony időtartama alatt – kizárólag a bérbeadó előzetes 
és írásbeli engedélye alapján – erre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az 
ingatlanra fordított – az ingatlan értékét növelő – beruházások igazolt értéke 
vonatkozásában annak elszámolási rendjét, „amortizációját” illetően írásban 
megállapodtak.  

 
9. Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni: 

 
a) A pályázó gazdálkodó szervezet társasági szerződésének, alapító okiratának, előző 
évi mérlegének másolata, igazolás a köztartozás-mentességről; 
 
b) igazolás, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 
 
c) 30 napnál nem régebbi bankigazolás a bankszámla vezetéséről. 

 
10. A licitálás szabályai: 

 
10.1. Az induló bérleti díj az első hat hónapban: 490.000 Ft/hó. 
 

   A licitösszeg emelésének mértéke: 10.000 Ft. 
 
10.2.  Az induló bérleti díj a hetedik hónaptól: 550.000 Ft/hó. 
 

    A licitösszeg emelésének mértéke: 10.000 Ft. 
 
11. Ercsi Város Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt.  

A szerződéskötés helye: Ercsi Polgármesteri Hivatal, 2451 Ercsi, Fő u. 20.  

A szerződéskötés ideje: 2015. november 17. 10:00 óra 

 
 
Ercsi, 2015. október 19. 
 
 
 
        Ercsi Város Önkormányzata 
 
 
 

11. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 forgalmi 
rendszámú DAF FA 55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű csatornamosó jármű 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-342/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú mellékletét képezi, majd megállapítja, hogy az induló licitár 
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1.440.000 Ft + Áfa, a licitlépcső pedig 10.000 Ft. Kérdezi, van-e valakinek más javaslata? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az általa elmondott összeggel kiegészített 
határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában 
lévő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF FA 55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű 

csatornamosó jármű értékesítéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

380/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat tulajdonában lévő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF 

FA 55.180 B13 típusú, WOMA felépítményű csatornamosó jármű értékesítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az Ercsi Város Önkormányzat 
tulajdonában levő, EUF-679 forgalmi rendszámú DAF FA 55.180 B13 típusú csatornatisztító 
járművet nyilvános meghirdetéssel, licit útján.  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az induló licitárat: 1.440.000 Ft + Áfában, a 
licitlépcsőt 10.000,- Ft-ban határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a sikeres árverést követően a gépjármű értékesítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. november 30. 
 

„Melléklet a 380/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

H I R D E T M É N Y 
 

Ercsi Város Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező DAF FA 55 180 B13 
típusú, WOMA felépítményű csatornamosót. 
 
Gépjármű adatai: 
 
Típus:         DAF FA 55.180 B13 
Szín:            fehér 
Gyártási év: 1997 
Hengerűrtartalom: 5880 cm3 
Alvázszám: XLRAE55CE0L152679 
Motorszám: CS133M21326400 
Forgalmi rendszám: EUF-679  
 
Az árverés ideje: 2015. november 12. 9.00 óra 
Az árverés helye: Ercsi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                             2451 Ercsi, Fő u. 20. 
 
Induló licitár: 1.440.000,- Ft 
Licitlépcső: 10.000,- Ft 
A kiinduló licitárnál olcsóbban a gépkocsit megvenni nem lehet. 
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A személygépkocsi megtekinthető az Ercsi Szennyvíz telep udvarán 2015. november 10-én 
14 óráig, időpont egyeztetéssel.  
 
Érdeklődni Tisza Levente üzemeltetési vezetőnél lehet munkaidőben a 06-30/485-1481-es 
telefonszámon. 
 
Ercsi, 2015. október 28. 
 
 
                                                                                                    Győri Máté 
                         polgármester 
 
 
Győri Máté polgármester felkéri Tisza Levente urat, hogy a gépkocsi megtekintésének 
lehetőségét biztosítsa az érdeklődők számára. 
 
Tisza Levente válaszol: természetesen, akár munkaidőn túl is. 
 

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

                   a Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-352/2015. iktatószámú előterjesztést, benne a 
pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság javaslatát. Az előterjesztés jelen 
jegyzőkönyv 14. számú melléklete. Elmondja még, hogy a testületi ülést megelőzően a 
napirendet megtárgyalta a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság is, felkéri 
annak elnökét, Dr. Balázs Fülöp Ferenc urat, hogy a Bizottság álláspontját tolmácsolja a 
Képviselő-testület felé. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, a Bizottság egyik pályázatot sem javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a pályázati feltételeknek, a kiírásnak mindkét pályázat 
megfelel. A két beérkezett pályázatról egyenként szükséges szavazni.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy először Hódiné Schillinger Andreának az Ercsi 
Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatának elbírálásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hódiné Schillinger Andreának az Ercsi 
Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatának elbírálásáról 8 nem 
szavazattal, tartózkodás és igen szavazat nélkül az alábbi – elutasító – határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

381/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
Hódiné Schillinger Andreának az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására 

benyújtott pályázatának elbírálásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hódiné Schillinger Andreának az Ercsi 
Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatát nem 
támogatja, intézményvezetővé történő megbízását elutasítja.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal  
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy Joó Gyulánénak az Ercsi Szociális Szolgálat 
intézményvezetői állására benyújtott pályázatának elbírálásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Joó Gyulánénak az Ercsi Szociális Szolgálat 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatának elbírálásáról 8 nem szavazattal, 
tartózkodás és igen szavazat nélkül az alábbi – elutasító – határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
Joó Gyulánénak az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott 

pályázatának elbírálásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Joó Gyulánénak az Ercsi Szociális Szolgálat 
intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatát nem támogatja, 
intézményvezetővé történő megbízását elutasítja.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

13. napirendi pont: A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási 
módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                      a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-332/2015. iktatószámú előterjesztést – 
jegyzőkönyv 15. számú melléklete, – majd elmondja még, a témát a Szociális Bizottság a 
Szociális Szolgálat vezetőivel átbeszélte, s azt a javaslatot tették, hogy a családsegítési és a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. január 1-jétől az önkormányzat továbbra 
is az Ercsi Szociális Szolgálat útján biztosítsa. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más 
javaslata ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak róla. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítési, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról 8 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
a családsegítési, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, 

szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítési, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátási módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta. 

 
Az önkormányzat a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. 
január 1-jétől továbbra is az Ercsi Szociális Szolgálat útján kívánja biztosítani. 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

14. napirendi pont: A Támogató Szolgálathoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

                    a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-339/2015. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogató szolgálathoz való 
csatlakozásról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
384/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a Támogató szolgálathoz való csatlakozásról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi támogató szolgálathoz nem kíván 
csatlakozni.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

15. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. közötti „Ercsi 
Város Önkormányzat weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság, 

                   a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 100-326/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd felhívja a képviselők, intézményvezetők 
figyelmét arra, hogy azokat az adatokat, melyeket az új honlapon látni szeretnének, küldjék el 
a Kft részére, hiszen ezen múlik, hogy az elkészüljön, s pontos is legyen. Majd, miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy a megbízási szerződés megkötéséről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka 
Kuckó Kft. között „Ercsi Város Önkormányzat weblapjának működtetése és karbantartása” 
tárgyú megbízási szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
385/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Kocka Kuckó Kft. között „Ercsi Város 
Önkormányzat weblapjának működtetése és karbantartása” tárgyú megbízási szerződés 

megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat weblapjának 
működtetésével és karbantartásával 2015. december 1. napjától 50.000,- Ft/hó összegű 
megbízási díj ellenében a Kocka Kuckó Kft-t bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2015. november 30. 
 

16. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-340/2015. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 18. 
számú melléklete), majd elmondja még, a beszámolót a Szociális Bizottság újra megtárgyalta, 
s azt a testületnek elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
386/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
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  Dr. Várföldi Tamás intézményvezető  
Határid ő: azonnal 

 „Melléklet a 386/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
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17. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                 a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-323/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy az SzMSz módosításáról szavazással döntsenek. 
 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
387/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

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

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

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

 
„1. Az intézmény szervezete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Az intézmény feladatainak ellátására közalkalmazotti álláshelyen 6 főt, határozott idejű 
munkaszerződéssel 1 fő dolgozót alkalmaz, valamint egyszeri megbízásos jogviszonyban 
szerződtet speciális feladatokra - tárlatvezető, rendszergazda, kiscsoportvezetők - külső 
szakembereket. Működése során természetes személyek és civil szervezetek 
közreműködésére is támaszkodik. 

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

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
(igazgató) 

KÖNYVTÁROS I. 
 

KARBANTAR
TÓ 

TAKARÍTÓ 

RECEPCIÓS KULTURÁLIS 
SZERVEZŐ 

KÖNYVTÁROS II. 

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

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

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Kaposi Józsefné megbízott 
intézményvezetőt az e határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Kaposi Józsefné megbízott intézményvezető  
Határid ő: azonnal, illetve 2015. november 1. 
 
 

„Melléklet a 387/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 

    

 

 

 

A Z  E R C S I  E Ö T V Ö S  J Ó Z S E F  
M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  

K Ö N Y V T Á R  
 
 

 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
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I.  
Általános rendelkezések 

 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár, mint közművelődési közszolgáltatást végző közintézmény 
szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 
vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 
más szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe. 
Célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, az intézményi működés 
demokratikus rendjének garantálása. 
 
2. Az  SZMSZ hatálya: 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára, és 
egyéb dolgozójára. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik 
az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 
A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása minden érintettnek 
közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal szemben az 
intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést.  
 
Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok, egyéb dokumentumok különösen: 
 
Jogszabályok:  
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. tv.  
- a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8) Korm. rendelet  
- a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I.17) Korm. 
rendelet 
- a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális 
intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI 
rendelet 
- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM 
  
Egyéb dokumentumok 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő- testületének az Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár Alapító okiratának jóváhagyásáról szóló 342/2009 (X.08.) Kt. sz. határozat  

 

II.  

Az intézmény meghatározása 

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

2451 Ercsi, Eötvös u.33.  hrsz.: 68 
Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény    
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2451 Ercsi, Eötvös u. 7.  hrsz.: 50  
2.  Az intézmény alapítója: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2451 Ercsi, Fő utca 20.  
 

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

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

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

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

Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladati ellátására Ercsi Polgármesteri Hivatal (2451 Ercsi, 
Fő utca 20.), mint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles. 
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12. Ellátandó kormányzati funkciók felsorolása: 
 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 
Múzeumi kiállítási tevékenység 082063 
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 
       
13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje, és az intézmény foglalkoztatottjainak 
jogviszonya:  
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg. Az intézménynél dolgozó közalkalmazottak a Kjt. hatálya alá 
tartozó közalkalmazotti jogviszonyban állnak 
 
14.  Az intézmény közfeladata: 
 
Közművelődési közszolgáltatások alaptevékenységként történő ellátása. (2008.évi CV. tv. 
1.§). 
 
15. Az intézmény megszüntetése: 
 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben csak az alapító jogosult megszüntetni, 
melyről határozattal köteles dönteni. 
 
16.  Az intézmény heti nyitvatartási ideje  
                  Hétfő:   8 - 18 
 Kedd:   8 - 18  
 Szerda:   8 - 18 
 Csütörtök:   8 - 18  
 Péntek:   8 - 18 
 Szombat:  rendezvények esetén 
                             Vasárnap:  rendezvények esetén 
 
17.  Bérleti díj megállapítása  

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

 
III. 

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

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

• az Ercsibe látogatók élményekkel feltöltődve, elégedetten távozzanak településünkről, 
és hívó szavunkra – ígéreteinkben megbízva - újra visszatérjenek. 
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2. Az intézmény működése 
 
Az intézmény kiemelt feladata a város kulturális hagyományainak ápolása, a lakosság 
kulturális szükségleteinek kielégítése. 
Működését a ”kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről, a  nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL törvény szabályozza. 
Az intézmény munkájának konkrét tartalmát, eszközeit és módszereit Ercsi város gazdasági, 
társadalmi, és egyéb sajátosságokból kiinduló döntései határozzák meg. 
 
3. Az intézmény tevékenysége 

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

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

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

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása; 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődési közösségek tevékenységének 
támogatása; 

e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IV.  

Működési szabályok 

 
1. Az intézmény szervezete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Az intézmény feladatainak ellátására közalkalmazotti álláshelyen 6 főt, határozott idejű 
munkaszerződéssel 1 fő dolgozót alkalmaz, valamint egyszeri megbízásos jogviszonyban 
szerződtet speciális feladatokra - tárlatvezető, rendszergazda, kiscsoportvezetők - külső 
szakembereket. Működése során természetes személyek és civil szervezetek 
közreműködésére is támaszkodik. 

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

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

 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
(igazgató) 

KÖNYVTÁROS I. 
 

KARBANTAR
TÓ 

TAKARÍTÓ 

RECEPCIÓS KULTURÁLIS 
SZERVEZŐ 

KÖNYVTÁROS II. 

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

megvalósításához, 
� tevékenységét a civil társadalom igényeivel, érdekeivel és elvárásaival összhangban 

végezze. 
� elősegítse az intézmény hatékony és szakszerű működését - működtetését, 
� munkálkodásának egészére az ember-, az értékközpontúság, az értékközvetítés, a plurális 

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

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

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

 
4. Döntési rendszer 

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

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

 
5. Utasítási rendszer 

 
� Az utasítási rendszer magába foglalja az intézmény egész működése szempontjából 

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

 
6. Aláírási jog 

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

aláíráshoz a polgármester vagy a jegyző és az  intézmény igazgatójának aláírása 
szükséges. 

� Az egyes funkciókhoz kapcsolódó, egyszemélyi aláírás a következő feladatok ellátásával 
kapcsolatosan alkalmazható, mely intézményi képviseletet nem jelent: 
� anyagbeszerző illetve átvevő; 
� posta átvevő; 
� számlán való készpénz átvétele; 

� Az ügyiratok tartalmáért az aláírók egyetemlegesen felelnek. 
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V. 

Ellenőrzési rendszer 
 
1. A vezetői ellenőrzés 

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

VI. 
A munkavégzés szabályai 

 
1. Az intézménynél alkalmazott munkatársak kötelességei 

 
Minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel: 

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

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

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

• a munkarend és a munkafegyelem, valamint a tűzrendészet, baleset-. környezet-, és 
vagyonvédelmi előírások betartásáért (tűzvédelmi szabályzat);  
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• a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű, 
takarékos felhasználásáért és az önkormányzati tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások betartásáért és más, az intézményben munkát vállaló, vagy ide betérő 
vendégekkel való betartatásáért;  

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

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

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

• a munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata; 
• a munkavégzéshez szükséges információkat megszerzése és felhasználása; 
• saját tevékenysége minősítésének, értékelésének megismerése és ehhez vélemény 

nyilvánítása; 
• a vezető figyelmének felhívása, ha valamely belső utasítást helytelennek tart, mely 

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

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

 

• az intézményt közvetlenül érintő megbeszéléseken részt venni; a ház ügyeiben – a 
jogszabályban és az intézményi szabályzatokban meghatározott keretek között – 
önállóan dönteni;  

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

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

kiadmányozási jogkör gyakorlása.  
 
6. Felelősség 
 
Az igazgató felelős: 

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

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

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

 
 

VII. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

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

 

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

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

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

• Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot 
megőrizni.  

 
2. 1. Hivatali titoknak minősülnek a következők: 

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

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

illetve az intézmény jó hírnevének megőrzése érdekében írásbeli vezetői utasításban – 
a jogszabályokkal összhangban – annak minősít.  
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3. Nemzeti jelképek 
 
- Zászló  
A nemzeti lobogó és az Európai Unió lobogójának az intézményhez tartozó épületeken, 
építményeken való kihelyezése, azok tisztántartása, állapotának  folyamatos ellenőrzése az 
intézményvezető feladata.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VIII.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

könyv kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) 

folyóirat Kölcsönzői állomány 5 nap - 

  
Az olvasónál egyszerre 5 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve. Olvasótermi és 
segédkönyvtári könyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük 
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megtagadható! 
A könyvtár használat részletes szabályzatát az SzMSz függeléke tartalmazza. 
 
SZOLGÁLTATÁSOK 
  
Másolatszolgáltatás 
Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői jogokat 
nem sért - használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat 
kér. 
 
 
Számítógépes szolgáltatások 
A fentiekben nem említett egyéb számítógépes szolgáltatások köre, melyeknek térítési díjait a 
2. sz. függelék tartalmazza. 
nyomtatás 
számítógép használat 
  
Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
  
Egyéb, a könyvtári munkától nem idegen, nem vállalkozás jellegű, de a meglévő kapacitást 
hasznosító tevékenységek végzése. 
A kiegészítő szolgáltatások nyújtása az intézmény térítési díjszabályzata, illetve egyedi 
megállapodás alapján történik. Egyedi megállapodás kötésére csak a könyvtár igazgatója 
jogosult. 
  
Általános munkaköri kötelezettségek 
A könyvtár minden dolgozója köteles: 
• szolgáltató munkáját a legjobb tudása szerint végezni a könyvtárhasználók 

megelégedésére, 
• munkahelyén munkakezdéskor pontosan megjelenni, munkaidejében a munkakörével 

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

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

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

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

bocsátja a számítógépet a beiratkozott olvasóknak, „visszavételnél” ellenőrzi azok 
hiánytalanságát. 

• Részt vesz a könyvtárközi kölcsönzés ügyintézésében. 
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• Segíti a gyermekolvasók könyvtárba való beilleszkedését. 
• Segíti az informálódást, a dokumentumokhoz való hozzájutást. 
• A könyvtár használói számára a kért hagyományos dokumentumokat előkeresi. 
• Figyelemmel kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések 

tartalmi kidolgozásában és adatgyűjtésében. 
• Helyismereti területen részt vesz a folyóiratok-figyelésében. 
• Másolatszolgáltatást folytat. 
• Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására. 
• Ügyel a könyvtár belső rendjére, megtartja a könyvtár belső utasításait. 
• Részt vesz a hírlap- és folyóirat-állomány kezelésében.  
• Javaslattal él az állomány-gyarapítás terén. 
• Részt vesz a rendezvények szervezésében. 
• Gondoskodik az állomány védelméről. 
Az olvasószolgálat felelős: 
• A használók eligazításáért, alapvető útbaigazításért. 
• Az olvasói adatok, kölcsönzések nyilvántartásáért. 
• A napi statisztikai adatok gyűjtéséért és rögzítéséért. 
• A könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a kölcsönzői terekben és a 

raktárakban. 
• A hírlap- és folyóirat-állomány nyilvántartásáért, kezeléséért. 
• A nyugtaadásért és a bevételek elszámolásáért. 
 
 TÁJÉKOZTATÁSI MUNKATERÜLET 
  
A könyvtár hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet, dokumentumainak 
kölcsönzésével, részben más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével. 
A tájékoztatás hatásköre: 
A tájékoztatás, a gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, tervezése, ellenőrzése. 
A tájékoztatás feladata: 
• A könyvtár használói számára tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a könyvtári 

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

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

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

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

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

a tájékoztató anyagok megjelentetéséért. 
• Az olvasószolgálat vezetéséért, irányításáért. 
• A vagyonvédelemért. 
  
 
  GYEREKKÖNYVTÁRI RÉSZ 
  
A gyerekkönyvtári részleg átfogó célja a 14 éven aluli olvasók könyvtári ellátása, 
tájékoztatása, az információszerzés készségének átadása, a gyerekkönyvtári gyűjtemény 
szervezése. A gyerekkönyvtári feladatokat könyvtáros látja el. 
 
A gyerekkönyvtári részleg hatásköre: 
A gyerekkönyvtári tájékoztatás, gyűjteményszervezés és a szolgáltatások irányítása, 
tervezése. 
 
A gyerekkönyvtári részleg feladata: 
• A könyv, az olvasás megszerettetése a 14 év alatti gyerekekkel, személyre szóló 

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

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

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

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

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

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



159 
 

  

raktárakban. 
• Az alapvető tájékoztató segédletek, eszközök naprakészségéért, folyamatos fejlesztéséért, 

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

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

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

 
A gyűjteményszervezés feladata: 
 
Érkeztetés, beleltározás: 

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

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

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

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

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

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

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

 
A gyűjteményszervezés felelőssége: 

• A könyvtári gyűjtemény pontos nyilvántartása a törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően.  

  

INFORMATIKAI MUNKATERÜLET 
 
Az informatikai munkaterület alapvető célja az Európai Unió elvárásainak megfelelő szintű 
információs szolgáltatások bevezetése és fenntartása, az információhoz jutás 
esélyegyenlőségének biztosítása, a könyvtár, mint tudástársadalom alapintézménye 
információ-technikai fejlesztése. 



160 
 

  

 KISEGÍT Ő TEVÉKENYSÉG 
 
Feladata az intézmény részlegeinek (raktárak, mellékhelyiségek) rendszeres, napi takarítása, a 
könyvtári dokumentumok folyamatos állagmegóvása. Rendben tartja az intézmény környékét, 
járdákat, a parkosított területeket. A takarító hivatalsegédi feladatokat is ellát, amelynek 
keretében gondoskodik az érkező postai küldemények elhozásáról. Alkalmanként ellátja a 
könyvtári rendezvényekkel kapcsolatos technikai feladatokat. 
Felelős a vagyon- és munkavédelmi előírások betartásáért. 
 
Mindennapos feladatai: 

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

Heti feladatok: 
• A raktár helyiségek takarítása, portalanítása, felmosása.  
• Gondoskodás a szeméttároló kuka heti rendszeres ürítéséről.  
• Számítógépes monitorok ablaktisztítóval történő tisztítása.  
• Járda seprése. 

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

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

  
6. A VÁROSI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 
  
KÖLCSÖNZÉS 
Könyvkölcsönzés: kölcsönzési idő 4 hét.  
Újságkölcsönzés: 1 hét. 
Késedelmi díj könyvenként 50 Ft / hó. 
  

TÁJÉKOZTATÁS 
A könyvtárosok tájékoztatást nyújtanak a helyi könyvtárról, más könyvtárak szolgáltatásairól, 
könyvekről, irodalmi témákról, helytörténetről. 
  
IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás. 
  
SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK 
Internet használat 
Elektronikus levelezés 
Szövegszerkesztés (Word'97) 
Táblázatkezelő használat (Excell) 
  

Elérhetőség: 
2415 Ercsi, Szent István út 12-14. Tel.: 25/491-227.  
E-mail: ercsikvt@freemail.hu 
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IX. 

Gyűjtemények  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
Azonosító adatok: 
Az intézmény neve: Eötvös József Emlékház 
Az intézmény székhelye, címe: Ercsi, Eötvös u. 33.  
Tel: 06-25-492-075 
e-mail: eotvosmuzeum@freemail.hu 
1971- ben Emlékszoba, 
1988-tól Múzeum 
2010-től Emlékház 
Fenntartója: Ercsi Város Önkormányzata 
Szakmai felügyeleti szerve: Országos Pedagógiai Könyvtár És Múzeum 
Alaptevékenysége:  
Az 1997 évi CXL törvény 7. &- a rendelkezik a kulturális javak megóvásáról. 
A múzeumok a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményei. 
A Múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 
nyilvántartása, megőrzése, bemutatása. 
A múzeumi szervezet feladata Ercsi területén a szellemi javak tudományosan rendszerezett 
gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott 
anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása. 
 
Helytörténeti Gyűjtemény   
Ercsi, Eötvös utca 7. 
Fenntartója: Ercsi Város Önkormányzata  
Szakmai felügyeleti szerve: Matrica Múzeum Százhalombatta 
 
E gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, és a kutatómunka támogatása. Gyűjtünk 
minden olyan dokumentumot, amely Ercsi város múltjáról és jelenéről, a város életében 
jelentős szerepet játszó személyekről információs jelleggel bír.  
 
Csapatmúzeum 
Ercsi Helyőrség történelme 1997, történelmi időszaki kiállítás 
Ercsi, Eötvös utca 7. 
Múzeumi szolgáltatások:  
- gyűjtemény megőrzése, védelme 
- a gyűjtemény dokumentálása és a tudományos feldolgozás biztosítása 
- oktatási, közművelődési célú bemutatása és közreadása 
A kulturális javak ágazati szakmai felügyeletét a nemzeti kulturális örökség minisztere látja 
el. 
 
Gyűjtemények nyitva tartása: 
Előzetes bejelentkezés alapján a hét bármely napján. 
Jegyárak: 
Teljes árú 200Ft 
Kedvezményes 100 Ft 
Tárlatvezetés 10 fő felett 400 Ft 
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X.  
Záró rendelkezések 

 
1. Ösztönzési rendszer 
Az intézmény szakmai és gazdálkodási feladatainak maradéktalan és eredményes végrehajtása 
érdekében alapbéren kívül anyagi ösztönzésre jutalmazást alkalmazhat. 
Jutalmazás adható, ha az intézmény éves feladatát időarányosan teljesítette, s a kifizetésre az 
anyagi eszközök rendelkezésre állnak, s várhatóan az intézmény e miatt nem lesz veszteséges. 
 
2. Az SZMSZ felülvizsgálata 
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezhetik: 
az igazgató; 
az intézmény alkalmazottai; 
az intézmény közszolgáltatásait igénybe vevők; 
a Képviselő-testület; 
a polgármester; 
a Képviselő-testület bizottságai; 
 
3. Az SZMSZ a fenntartó általi jóváhagyása napján lép hatályba. Ezzel egyidőben az 
intézmény Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 248/2006.(VI.27.) Kt. sz. 
határozatával elfogadott SZMSZ-e hatályát veszti. 
 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell jelentetni az intézmény honlapján (ennek 
hiányában az önkormányzat honlapján). 
 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói 
jogkörében jár el. 
  
6.  Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 
önálló szabályzatok, valamint intézményvezetői utasítások tartalmazzák. 
 
Jelen szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden dolgozójára és rájuk irányadó 
mértékben a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevő személyekre is. 
Jelen szabályzat a fenntartó önkormányzat jóváhagyását követő napon lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg az intézmény minden korábbi Szervezeti és Működési szabályzata hatályát veszti. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény közalkalmazotti kollektívája 2010. 
szeptember 1-én tartott értekezletén elfogadta. 
 
 
Ercsi, 2015. október 27. 
 
 

 
Kaposi Józsefné 

megbízott intézményvezető 
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Függelékek:  
 

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

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

 
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSI RENDJE 

  
  

  
Városi Könyvtár 

Hétfő 10 – 18 

Kedd 10-18 

Szerda 10 – 18 

Csütörtök 10 – 18 

Péntek 10 – 18 
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2. számú függelék 
 

A VÁROSI KÖNYVTÁR DÍJSZABÁSAI 
  
 

Beiratkozási díj 500 Ft/év 
KEDVEZMÉNYEK 

16 éven felüli tanulók 

250 Ft/év 
nyugdíjasok 
munkanélküliek 
 
kismamák 
 

ingyenes 
70 éven felüliek 
16 éven aluliak 
Könyvtárosok,pedagógusok 

  
KÉSEDELMI DÍJ 
könyvenként 5 Ft/nap + postaköltség 

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

  
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

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

igazgatás x X     

olvasószolgálat  X    

tájékoztatás  X x   

gyerekkönyvtár  X x   

érkeztetés, 
beleltározás 

 X   

feldolgozás, 
honosítás 

 X    

katalógus építés  X    

gyűjteményszervezés  X    

informatika x X    

rendszergazda 
feladat 

x X    

gazdálkodás x     

pénztári feladatok x X    

állagmegóvás x X x X 

iratkezelés x x     

kisegítő tevékenység       X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

  

 
4. számú függelék 

 
BÉRLETI DÍJAK 

 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 421/2012.(X.30) Kt. számú határozata 
alapján az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjai. 
 
Nagyterem:      3.730 Ft/óra 
Kisterem:      2.130 Ft/óra 
Esküvő esetén a kisterem:    6.180 Ft/óra 
Emeleti kisterem:     1.280 Ft/óra 
Előtér:      2.450 Ft/alkalom 
5-10 óra időtartam közötti rendezvény:       58.630Ft/alkalom 
10 óra időtartam feletti rendezvény:            82.080 Ft/alkalom 
Kerámia égetés:    2.345 Ft/alkalom 
Alkalmi árusítás nagyterem:    11.725 Ft/ alkalom 
Büfé           10.000 Ft/hó 
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 5. számú függelék 
 

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

Hétfő: 8-18 

Kedd: 8-18 

Szerda: 8-18 

Csütörtök: 8-18 

Péntek: 8-18 

Szombat: rendezvény 
esetén 

Vasárnap: rendezvény 
esetén 

                       
RENDSZERES MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK: 
 
Pávakör:  Minden hét hétfő15.00 – 16.00 óráig 
Vezető: Baczakó Erzsébet 
Technikai segítség (kotta fénymásolás, plakát, meghívó készítés, rendezvényeken hangosítás, 
igény szerint stb.) 
 
Nyugdíjas – klub:   Minden hét hétfő 16.00 – 18.00 óráig 
Vezető: Mári Imréné 
 Igény szerinti technikai ill. szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Rác –klub:  Minden hónap szerda 15.00-18.00 óráig 
Vezető: Szili Istvánné 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Egészségmegőrző- klub: Minden hét kedd és csütörtök17.00-18.00 óráig 
Vezető: Horvát Zoltánné 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Mozgáskorlátozottak Ercsi és Vidéke Egyesület: Minden hónap csütörtök 15.00-17.00 óráig 
Vezető: Bártfai Péterné 
 Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
 
Néptánc oktatás: Minden hét péntek 15-17óráig 
Vezető: Hájas Tibor 
Igény szerint technikai illetve szervezési segítségnyújtás minden esetben. 
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Zorica tánccsoport:  
Vezető:Szili Márkó 
Minden második héten pénteken 
 
Rác táncház: minden második héten pénteken 
 
RENDSZERES FOGADÓNAPOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:  
 
    Falugazdász fogadóórái: minden hét kedd 12.00-15.00 óráig 
    Kovácsné Holecz Gyöngyi 
 
     Pártfogó felügyelő fogadóórái: minden hét kedd 10.00-12.00 óráig 
     Kégl Attiláné 
     Nagy Tibor 
 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat ülései: minden hónap első csütörtök 16.00-18.00 óráig 
 
Polgármesteri fogadóóra: Minden hónap utolsó szerda 9.00-12.00 óráig 
 
AZ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK: 
 
Igény szerint az önkormányzat és intézményei, iskolák, óvodák szabadidős, kulturális 
tevékenységéhez szervezési, technikai szolgáltatás biztosítása. 
 
A VÁROS CIVIL SZERVEZETEI, RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK: 
 
Igény szerinti szervezési és technikai szolgáltatás, A működéshez, megbeszélésekhez 
szükséges helyiség biztosítása. 
 
A város civil szervezetei: 
 
Ercsi Kinizsi SE 
Zöldövezet Alapítvány 
Honvéd Nyugállományúak Klubja 
Eötvös József Nyugdíjas Klub 
Nagycsaládosok Egyesülete 
Ercsi SE  
MSZP Nőtagozat 
Ercsi Polgárőrség 
Ercsi Hajózók Egyesülete 
Szapáry Péter Honismereti Szakkör 
Horgász Egyesület 
Ercsi Harcművészeti Egyesület 
Ercsi Szépítéséért Alapítvány 
Egészségmegőrző Klub 
Rác Klub 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Eötvös József Diáksport Egyesület 
EKISA 
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Szolgáltatások  
  

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

meghívó készítés 
plakátkészítés 
nyomtatás 
laminálás 
terembérlési lehetőség 
  

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

 
 

18. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Humán Bizottság 

                                     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-322/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
388/2015. (X.27.) 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 melléke szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. november 2., a pályázat elbírálására: a 

Képviselő-testület 2016. január 26-i ülése 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

  

 „Melléklet a 388/2015. (X.27.) 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.) vezetésére irányuló 
magasabb vezető beosztás ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői beosztás megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony keretében 
kinevezhető közművelődési szakember munkakörbe.  
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
igazgató  
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A határozott idejű megbízás kezdete: 2016. február 1. 
 
A határozott idejű megbízás lejárta: 2021. január 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 és múzeumi/vagy közgyűjteményi feladatok ellátásának irányítása. 
 
A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Közreműködés a városi kulturális rendezvények szervezésében, művelődési ház programjának 
koordinálása 
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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/F. § alapján a 6/A. §-ban meghatározott 
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 

- a felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy szakvizsgának 
megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- 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 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 Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

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

19. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános Iskola és az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjának megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

          a Humán Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-343/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd elmondja még, a Művelődési Ház helyiségei 
bérleti díját jelentősen megemelték, illetve beleépítették a kauciót is azért, hogy az épületet 
bérbe vevők jobban vigyázzanak arra. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először a Művelődési Ház bérleti 
díjainak meghatározásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiségei bérleti díjainak megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
389/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár helyiségei bérleti díjainak 
megállapításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár bérleti díjait 2016. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

• Nagyterem:  
- 0 – 5 óráig terjedő időtartam közötti rendezvény 
           (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

 
-  5 – 10 óra időtartam  közötti rendezvény 

            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 
 

- 10 óra  időtartam feletti rendezvény 
            (esküvő, lakodalom, egyéb rendezvény esetén): 

 
-     Alkalmi árusítás a nagyteremben: 

 
4.475,- Ft/óra 

 

75.000,- Ft/alkalom 
 

100.000,- Ft/alkalom 
 

14.070,- Ft/alkalom 

• Kisterem: 2.555,- Ft/óra 
  

• Emeleti kisterem: 1.535,- Ft/óra 
  

• Előtér: 2.940,- Ft/alkalom 
  

• Kerámia égetés: 2.815,- Ft/alkalom 
  

• Büfé: 16.115,- Ft/hó 
 
A Nagyterem bérbevétele esetén a bérleti díjon felül az épület állagának megóvása érdekében 
kaució letétele szükséges, melynek mértéke: 
 

- 100 fő vendéglétszám alatt:  150.000,- Ft 
- 100 fő vendéglétszám felett: 300.000,- Ft 

 
A Nagyterem bérbevétele esetén a helyiség takarítási díja a bérlőt terheli, melynek mértéke: 
 

- 100 fő vendéglétszám alatt:  20.000,- Ft 
- 100 fő vendéglétszám felett: 30.000,- Ft 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Kaposi Józsefné mb. intézményvezető 
Határid ő: 2016. január 1-től folyamatos 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az Eötvös József Általános Iskola helyiségei 
bérleti díjáról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, illetve 
a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei bérleti díjának megállapításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
390/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, illetve a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei 
bérleti díjának megállapításáról 

Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskola, illetve 
a Baczakó Péter Sportcsarnok bérleti díjait 2016. január 1-től az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

Díjszabás Bérlő 
Küzdőtér 7.460,- Ft/óra 
Küzdőtér tenisz, lábtenisz céljára 5.540,- Ft/óra 
Küzdőtér bajnokságokra 5.540,- Ft/óra  
Iskolai tornaterem 2.240,- Ft/óra 
Tanácsterem 850,- Ft/óra 
Uszoda 138.000,- Ft/hó 
Iskolai tanteremdíj 1.280,- Ft/óra 
Iskolai tanteremdíj üzleti célra 2.450,- Ft/óra 
Iskola büfé 11.190,- Ft/óra 
Sportcsarnok büfé  32.000,- Ft/óra 
(amennyiben az nincs folyamatos 
működtetésre használatba adva) 

 

A nyári edzőtáborozások idején a  
küzdőtér díja 

1.700-, Ft/óra 

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Orth László intézményvezető 
Határid ő: folyamatos 
 

20. napirendi pont: A Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére és az új 
épületrészben riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-327/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd átadja a szót Gólics Ildikó, a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke részére. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, megbeszélte a Perzekútor Kft. ügyvezetőjével, hogy – 
annak ellenére, hogy az épület távfelügyeletét nem ők látják el – az új épületrészbe a 
riasztóberendezés bekötését vállalta. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a határozati 
javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
riasztórendszerének korszerűsítésére és az új épületrészében riasztórendszer kiépítésére 

előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének korszerűsítésére és az új 

épületrészében riasztórendszer kiépítésére előirányzat biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda riasztórendszerének 
korszerűsítésére, és az új épületrészében riasztórendszer kiépítésére 528.010,- Ft + Áfa 
előirányzatot biztosít az intézmény költségvetésében, az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének általános tartaléka 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 
  Ábrahám Gabriella intézményvezető 

Határid ő: 2015.november 30, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

21. napirendi pont: Az Ercsi Kinizsi SE részére az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt 
lévő sportpályán új öltöző épület építéséhez szükséges 30 %-os pályázati önrész 
biztosításáról  
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-331/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd hozzáteszi még, ezzel a határozati javaslattal 
egy korábbi testületi döntés megerősítése történik. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a pályázati önrésznek a 2016. évi 
költségvetés terhére történő biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi SE kérelméről az Ercsi, 
Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző épület építéséhez szükséges 30%-os 

pályázati önrész biztosításáról a 2016. évi költségvetés terhére 8 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Kinizsi SE kérelméről az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új 

öltöző épület építéséhez szükséges 30%-os pályázati önrész biztosításáról a 2016. évi 
költségvetés terhére 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15.955 e Ft-ot elkülönít a 2016. évi 
költségvetés céltartalékába, az Ercsi, Móricz Zs. u. 63. szám alatt lévő sportpályán új öltöző 
építésére benyújtott – 2014/2015 MLSZ Sportfejlesztési Program (TAO) – pályázat 30%-os 
önrészének biztosítására.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összeg betervezésére az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a 2016. évi költségvetés tervezése 
 

22. napirendi pont: A Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

  a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-324/2015. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 24. számú melléklete, majd tájékoztatást ad arról, hogy az EKISÁ-t végre 
bejegyezték, így a számlájukon lévő összeg hozzáférhetővé vált, ezért a 200 ezer forintos 
költséget az EKISA költségvetésének terhére javasolja biztosítani. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, más javaslata? Miután nincs, kéri, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikulás-show zenés mesejáték 
megrendezéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
393/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a Mikulás-show zenés mesejáték megrendezéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Mikulás-show zenés 
mesejáték 2015. december 6-án az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány 
megbízásával, a Közalapítvány bruttó 200.000,- Ft tartaléka terhére megrendezésre kerüljön.  
 
A Képviselő-testület felkéri Kaposi Józsefné megbízott intézményvezetőt és Németh Mária 
Margitot az EKISA elnökét a megrendezéshez szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Kaposi Józsefné megbízott intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 

23. napirendi pont: A Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan 
karbantartására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-350/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
25. melléklete), majd elmondja még, az előterjesztéshez érkezett még további kettő árajánlat, 
s felsorolja ezeket (jegyzőkönyv mellékletei). Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban? 
 
Lippai Csaba képviselő elmondja, az iskolából kibontásra került nyílászárók jól jönnének a 
Fő u. 45., illetve a Bajcsy u. 30. szám alatti önkormányzati ingatlanok esetében, hiszen 
mindkettő nyílászáró cserére szorul. Azonban, mivel a kibontott ablakoknak éppen akkorának 
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kell lenniük, mint a jelenlegi ablakok – más esetben építési engedély köteles a tevékenység 
(az ablakcsere) – ilyen méretű ablakok egyik helyen sincsenek, így felmerült a kibontott 
ablakok értékesítésének lehetősége. Javasolja, járjanak utána annak, hogy milyen formában, 
mekkora összegekért tudnák a kibontott ablakokat értékesíteni. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a legkedvezőbb 
összegű árajánlat – összesen 649.905 – elfogadásáról, a rendelkezésre álló összegen felül 
további 249.905 Ft előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására 
szolgáló ingatlan nyílászáróinak cseréjére előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
394/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a Sinatelepi Közösségi Ház kialakítására szolgáló ingatlan nyílászáróinak cseréjére 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete további 249.905,- Ft – összesen 649.905,- Ft – 
előirányzatot biztosít a Sinatelepi Közösségi Ház nyílászáróinak cseréjére 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: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

24. napirendi pont: Magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-348/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete. Kérdezi, feltétlenül szükséges-e, hogy a 
polgármester legyen az előterjesztő? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző válaszol: nem feltétlenül szükséges. Majd elmondja még, az 1-es pont 
el is hagyható, akkor azonban minden esetben a testület dönt.  
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az 1-es pont maradjon meg a határozat 
szövegében, továbbá javasolja még, hogy a 2-es pontot úgy módosítsák, hogy „az illetékes 
bizottság javaslatára és előterjesztésére” stb. Majd azt kéri, hogy először a 221/2010. (VI.29.) 
Kt. sz. határozat visszavonásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magántulajdonban lévő ingatlanok 
vásárlásának elvetéséről szóló 221/2010.(VI.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
395/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a magántulajdonban lévő ingatlanok vásárlásának elvetéséről szóló  221/2010.(VI.29.) 
Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magántulajdonban lévő ingatlanok 
vásárlásának elvetéséről szóló 221/2010.(VI.29.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki elfogadja az általa az előbbiekben 
felsorolt módosításokkal együtt a második határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete magántulajdonban lévő ingatlanok 
megvásárlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
396/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlásáról 
 
1.)  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – ellenkező tartalmú döntésig – nem kíván 
ingatlant vásárolni. 
 

2.) A Képviselő-testület a feladatköre szerint illetékes bizottság javaslatára és előterjesztésére, 
az önkormányzat érdekeire és közfeladataira tekintettel az 1.) pontban foglaltaktól indokolt 
esetben eltérhet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy az ingatlant eladni 
szándékozó kérelmezőket e határozatnak megfelelően tájékoztassa. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

25. napirendi pont:  Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½ 
részének felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

Győri Máté polgármester ismerteti a 100-349/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 27. melléklete, majd elmondja még, megkeresték az ingatlan másik 
tulajdonosát azért, hogy nyilatkozzon a tulajdon részéről. Válasz még nem érkezett tőle, ezért 
azt javasolja, hogy a döntéshozatalt napolják el a Képviselő-testület november havi ülésére 
abban a reményben, hogy addigra megérkezik a válasz a másik tulajdonostól is. Kéri, hogy 
aki egyetért az elnapolással, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám 

alatt lévő ingatlan ½-ed részének felajánlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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397/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) szám alatt lévő ingatlan ½-ed részének 

felajánlásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403) 
ingatlan ½ részének elfogadásáról szóló döntéshozatalt a Képviselő-testület 2015. november 
24-i ülésére elnapolja. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 
 

26. napirendi pont: Az Ercsi, Kishíd u. 350 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-346/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 28. számú melléklete, majd hozzáteszi még, ez lesz a próbája annak az 
ingatlan programnak, amit egyébként is szerettek volna elkezdeni. Továbbá elmondja még, 
elég jó helyen van az érintett épület, annak megvásárlásával egy városrészt óvhatnának meg 
attól, hogy az tovább romoljon. Kéri, hogy egy keretösszeget határozzanak meg erre a célra. 
 
Propszt Zsolt képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy összeget a határozati javaslatba nem 
kellene írni. 
 
Győri Máté polgármester egyetért. 
 
Gólics Ildikó képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben sikerül az ingatlant 
megszerezni, azonnal el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mihez kezdenek vele, mert a 
jelenlegi állapotában akkor sem maradhat, ha az az önkormányzaté.   
 
Győri Máté polgármester, miután több javaslat, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy az 
ingatlannak az elviekben történő megvásárlása támogatásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.:350) szám alatt 
lévő ingatlan megvásárlásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
398/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Kishíd utca 4. (hrsz.: 350) szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi, Kishíd u. 4. (hrsz.:350) 
szám alatt lévő ingatlan megvásárlását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az ingatlanvásárlásra vonatkozó 
tárgyalások lefolytatására, továbbá felkéri, hogy az ingatlanvásárlásra vonatkozó javaslatát a 
Képviselő-testület 2015. november 24-i ülésén terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
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Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 
 

27. napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-354/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
arról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
399/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40 sz. vasúti fővonal Kelenföld – 
Pusztaszabolcs közötti szakaszának korszerűsítési terveiben az Ercsi város területét érintő 
engedélyezési terveket megismerte és azokat elfogadja. 
 
A vasútvonal korszerűsítése a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
programja, így a rendezési tervek módosításának költségeit a NIF Zrt. finanszírozza és az 
A.D.U. Építész Iroda Kft. készíti. 
 
A Képviselő-testület a város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és 
szabályozási tervének módosítását – a vasútvonal korszerűsítés terveinek beillesztésére 
(fedvénytervek) – elindítja. 
 

A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Fakász Tamás állami főépítészt, 
hogy tegyék meg a szükséges jogi lépéseket és folytassák le az eljárást. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
      Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2015. december 31.  
 

28. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-328/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 30. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2015. (X.29.) 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 (továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 
„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                       1.330.544 e Ft 

                     (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                       1.837.987 e Ft 
                     (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                               457.443 e Ft 
                     (4) A költségvetési hiány (külső finanszírozású)                                         50.000 e Ft 

       (5) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból, valamint az 50.000 e Ft 
működési hitelből finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert.” 

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

 
„5.§  Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:                   1.837.987 e Ft  

Ezen belül: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről            441.737 e Ft 
b) Közhatalmi bevételek                                                              468.250 e Ft 
c) Működési bevételek               105.775 e Ft 
d) Működési célú átvett bevételek                   7.425 e Ft 
e) Felhalmozási bevételek                                                           307.357 e Ft 
f) Belföldi finanszírozás bevételei                                                  457.443 e Ft 
g) Finanszírozási bevétel                                                                  50.000 e Ft” 

 
3.§ Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:  
 
  „7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:                     1.837.987 e Ft     
         Ezen belül:  
         a) A működési kiadások előirányzat összege:                    1.196.089 e Ft 
                Ebből:  
                1. személyi jellegű kiadások                                                       410.306 e Ft 
                2. munkaadót terhelő járulékok                                           107.086 e Ft 
                3. dologi kiadások                                                 491.051 e Ft 
     4. működési célú pénzeszköz átadás                                              57.644 e Ft 
                5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       53.594 e Ft 
                6. tartalék                                           76.408 e Ft 
        b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege:                                  641.898 e Ft 
               Ebből:  
               1. beruházások                                        310.593 e Ft 
               2. felújítások                   296.297 e Ft   
            3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               9.938 e Ft 
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 4. Részesedés vásárlása                                                                 4.700 e Ft 
 5. Felhalmozási céltartalék                    20.370 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            22 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 

            e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és  
Könyvtár       6 fő teljes munkaidős közalkalmazott 

         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
    (4 órás)  
  1 fő részmunkaidős közalkalmazott  
     (2 órás) 

 f) Ercsi Egészségügyi Központ  12 fő teljes munkaidős közalkalmazott   
            g) Ercsi Szociális Szolgálat   27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 
         1 fő részmunkaidős közalkalmazott  

    (4 órás)   
                     Összesen:             192 fő” 
 
 5. § (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. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
      (12) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
      (13) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
      (14) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
      (15) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
     (16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
 
 

 
  Győri Máté      Dr. Feik Csaba 
                       polgármester                    jegyző 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. október 29. napján kihirdetésre került. 
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29. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a bérleti díjak 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-344/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az önkormányzati bérlakások 
állapotának javítása érdekében hamarosan lépéseket kell tenniük, ezen is gondolkodniuk kell 
már. Majd, miután nem érkezik kérdés, más javaslat, kéri, hogy a rendelet módosításáról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló  

7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 
34. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

Dr. Feik Csaba 
jegyző 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2015. október 29. napján kihirdetésre került. 

 
 



205 
 

  

„Melléklet 
a 25/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez” 

 
„1. melléklet 

a 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 

 
A lakbér mértéke: 

 
 A B C 

 A bérbeadás módja A lakás típusa A díj mértéke 

1. Szociális helyzet alapján Összkomfortos lakás 312.-Ft/m2/hó 

2. Szociális helyzet alapján Komfortos lakás 218.-Ft/m2/hó 

3. Szociális helyzet alapján Félkomfortos lakás 94.-Ft/m2/hó 

4. Szociális helyzet alapján Komfort nélküli lakás 62.-Ft/m2/hó 

5. Piaci alapon Összkomfortos lakás 374.-Ft/m2/hó 

6. Piaci alapon Komfortos lakás 262.-Ft/m2/hó 

7. Piaci alapon Félkomfortos lakás 113.-Ft/m2/hó 

8. Piaci alapon Komfort nélküli lakás 74.-Ft/m2/hó 

9. Költségelven Összkomfortos lakás 312.-Ft/m2/hó 

10. Költségelven Komfortos lakás 218.-Ft/m2/hó 

11. Költségelven Félkomfortos lakás 94.-Ft/m2/hó 

12. Költségelven Komfort nélküli lakás 62.-Ft/m2/hó 
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30. napirendi pont: A helyi adók mértékének felülvizsgálatáról 
              Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

  Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-329/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 32. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
elnapolásról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók mértékének felülvizsgálatáról 8 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
400/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a helyi adók mértékének felülvizsgálata elnapolásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók mértékének felülvizsgálatát a 
soron következő, 2015. november 24-i ülésére elnapolja. 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 
 

31. napirendi pont: A temetői díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-338/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 33. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, jó volna módot találni a 
temetési költségek csökkentésére, hiszen a környéken Ercsiben a legdrágább egy temetés. 
Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért az elnapolással, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői díjak felülvizsgálatának 
elnapolásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
401/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

a temetői díjak felülvizsgálatának elnapolásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetői díjak felülvizsgálatát a Képviselő-
testület 2015. november 24-i ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2015. november 24-i ülése 
 

32. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról, a közterület használati díjak módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester bemutatja a 100-345/2015. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 34. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
rendelet módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 20/2008. 
(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A közterületek használatáról szóló 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe e rendelet Melléklete lép. 
2.§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

Dr. Feik Csaba 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. október 29. napján kihirdetésre került. 
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„Melléklet 
 a 26/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez” 

 
 „2. melléklet 

a 20/2008. (X.2.) önkormányzati rendelethez” 
A közterület-használat díjai: 

 
 A B 

 A közterület-használat módja A díj mértéke 

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, 
cég- és címtábla 

1.000,- Ft/m2/év 
(a m2-enkénti díj a 
tényleges felületre 

vonatkozik) 
2. Mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezés 

esetén 
1.200,- Ft/m2/hó 

3. 
Önálló hirdető-berendezések, továbbá reklámhordozó 
céljára elhelyezett járművek folyamatos, közterületen 
történő tárolása esetén 

500,- Ft/nap 

(jármű vagy 
berendezés esetén 1 

m2-ig ingyenes) 
4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék, illetve ezek elhelyezésére szolgáló konténer 
tárolása esetén 

40,- Ft/m2/nap 

5. Kiállítás, alkalmi vásár esetén 380,- Ft/m2/nap 

6. Vendéglátó-üzlet előtti előkert kitelepülés 540,- Ft/m2/hó 

7. Üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával 
göngyölegek elhelyezése, árukirakodás esetén 

310,- Ft/m2/év 

8. Üzemképtelen jármű ideiglenes tárolása esetén 920,- Ft/gj/nap 

9. Film- és televízió felvétel céljára, amennyiben az a 
közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél 
hosszabb ideig akadályozza 

400,- Ft/m2/nap 

10. Mutatványos tevékenység esetén 90,- Ft/m2/nap 
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33. 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 100-333/2015. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
35. számú melléklete), majd néhány dologra részletesebben kitér. Elmondja, az EKISÁ-t 
végre bejegyezték, aminek nagyon örül. Majd elmondja még, az utóbbi időben igen sok idejét 
elvették a pályázatok, különböző beruházások figyelemmel kísérése, s sajnos jellemző az, 
hogy mindig az utolsó pillanatban jelentkező kérdések, problémák merülnek fel. Az iskola 
felújításával kapcsolatban elmondja, két kivitelezés folyik egyszerre, a két cég közti 
összehangolás jól működik, minden hétfőn az igazgatói irodában összeülnek, s a feladatokat 
megbeszélik. A felújításban az igazgató úr is a jó gazda szemével figyel. Majd a helyi 
ingatlanok iránt érdeklődő cégekkel kapcsolatban – Capriovus Kft., Pannon-Orange Zrt., 
Parafix Kft. – mondja el, nagyon jó dolognak tartja azt, hogy van egy ilyen fajta élénkülés, s 
azon vannak, hogy az új cégekkel való együttműködés gyümölcsöző legyen. Szeretnék azt, 
hogy az Ipari Park benépesüljön, s munkahelyek teremtődjenek. Majd egy másik témára tér 
rá: elmondja, ő és alpolgármester úr részt vettek egy tanulmányúton, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Gólics Ildikó egy mási tanulmányúton vett részt: a közmunkaprogram jövőjéről volt 
szó, melyet a Kormány elképzeléseivel egybehangzóan a Völgy Vidék Közösség (Leader) a 
Szociális Szövetkezetekben képzel el. Véleményük szerint a mindennapi közmunkának az a 
legnagyobb baja, hogy néha óriási mennyiségű ember dolgozik egyszerre, ellenőrizhetetlenül. 
Továbbá tény az is, hogy kevés embert motivál az, hogy pusztán szemetet szedjen az utcán. 
Az ő elgondolásuk szerint egy helyen, egy fedél alatt, egy célért dolgoznának az emberek. 
Ezután kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal 
kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

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 

 
34. napirendi pont: Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 100-359/2015. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 36. számú melléklete), majd elmondja még, a Sinatelepi csatornázással 
kapcsolatos pályázat ellenőrzésekor derült fény arra, hogy az Ercsi Város Fenntartható 



210 
 

  

Fejlődésének Helyi Programja nincs még elfogadva, ezért – ezt az egy hiányosságot találták – 
szükséges most ennek az elfogadása. Egyébként pedig mindent rendben találtak, a hivatal 
nagyon jó munkát végzett ezzel kapcsolatban is, melyhez gratulál. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy a 
helyi program elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének 
Helyi Programja elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
403/2015. (X.27.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja elfogadásáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – e határozat melléklete szerint – elfogadja 
Ercsi Város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programját. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 403/2015. (X.27.) Kt. sz. határozathoz” 
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"Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre 
nézvést rendkívül borúsak. Felettébb 
valószínű, hogy nukleáris fegyvereit önmaga 
ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem 
fájdalommentes öngyilkosságot követ majd el. 
S még ha ez nem történnék is meg, lassú halál 
fenyegeti, mert megmérgezi, mellesleg pedig 
megsemmisíti a környezetet, amelyben, és 
amelyből él. Még ha idejekorán megálljt 
parancsolna is vak és hihetetlenül ostoba 
ténykedésének, ki van téve annak a veszélynek, 
hogy fokozatosan elsorvadnak mindazon 
tulajdonságai, amelyek emberi voltát alkotják. 
Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó 
néhány könyv tartalmazza azt a felismerést, 
hogy a környezetpusztítás és a kultúra 
"hanyatlása" kéz a kézben járnak." 

(Konrad Lorenz) 

 

  



213 
 

213 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

BEVEZETÉS ........................................................................................................................ 215 

1 A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS ................................................................................ 217 

1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ............................................... 217 

1.2 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ALAPELVEI ..................................................... 218 

2 A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS HELYI PROGRAMJA ....................................... 220 

2.1 A FENNTARTHATÓSÁG LOKÁLIS PROGRAMJÁNAK LÉNYEGE, 
JELENTŐSÉGE ................................................................................................................. 220 

2.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE A LOCAL AGENDA 21 FOLYAMATÁBAN
 221 

3 HELYZETELEMZÉS..................................................................................................... 222 

3.1 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS .................................................................................. 222 

3.2 A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS HAZAI 
FOLYAMATOK ................................................................................................................ 224 

3.3 ERCSI TELEPÜLÉS JELENLEGI HELYZETE ...................................................... 225 

3.3.1 A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE ............................................................. 225 

3.3.2 TÁRSADALMI JELLEMZŐK ........................................................................... 228 

3.3.2.1 Népesedési folyamatok ................................................................................ 228 

3.3.2.2 Szociális ellátás ............................................................................................ 230 

3.3.2.3 Oktatás .......................................................................................................... 231 

3.3.2.4 Egészségügy ................................................................................................. 234 

3.3.2.5 Kultúra, társadalmi szervezetek jelenléte ..................................................... 235 

3.3.3 TERMÉSZETI KÖRNYEZET ............................................................................ 237 

3.3.3.1 Domborzati adatok ....................................................................................... 237 

3.3.3.2 Földtani adottságok ...................................................................................... 237 

3.3.3.3 Levegő .......................................................................................................... 238 

3.3.3.4 Zaj, rezgés .................................................................................................... 239 

3.3.3.5 Víz ................................................................................................................ 239 

3.3.3.6 Élővilág ........................................................................................................ 240 

3.3.3.7 Táj- és természetvédelem ............................................................................. 243 

3.3.4 ÉPÍTETT KÖRNYEZET .................................................................................... 243 

3.3.4.1 Kulturális örökségek .................................................................................... 247 

3.3.4.2 Zöldfelületek ................................................................................................ 248 

3.3.5 KÖRNYEZETBIZTONSÁG .............................................................................. 249 

3.3.6 GAZDASÁGI HELYZETKÉP ........................................................................... 250 

3.3.6.1 Foglalkoztatási helyzet ................................................................................. 250 

3.3.6.2 Idegenforgalom ............................................................................................ 252 



214 
 

214 

3.3.7 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ............................................................. 252 

3.3.8 KÖZSZOLGÁLTATÁS ...................................................................................... 253 

4 A FENNTARTHATÓSÁG HELYI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA ....... 256 

4.1 FÓRUMOK, PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK ..................................................... 256 

4.2 KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ PROBLÉMAELEMZÉS ................................................. 256 

4.3 A FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAM TELEPÜLÉSI PRIORITÁSAINAK 
KIJELÖLÉSE, CÉLOK KITŰZÉSE ................................................................................. 258 

4.3.1 Társadalmi fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kitűzése......................... 259 

4.3.2 Környezeti fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kitűzése ......................... 263 

4.3.3 Gazdasági fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kitűzése .......................... 266 

4.3.4 Intézményi fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kitűzése......................... 270 

5 INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA ........................... .................................................. 272 

6 VÉGREHAJTÁS, MONITORING ................................................................................ 274 

Felhasznált irodalom ............................................................................................................ 276 

 

  



215 
 

215 

BEVEZETÉS 
 

A környezet védelme érdekében tett első nagy volumenű nemzetközi együttműködésnek 
Stockholm adott helyett 1972-ben, az Emberi Környezet Konferencián. A konferencia 
résztvevői a Stockholmi Nyilatkozat keretében első ízben fogadták el hivatalosan, nemzetközi 
szinten az emberhez méltó környezethez való jogot. A nyilatkozatban a kormányok 
ünnepélyesen kötelezettséget vállaltak, hogy megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a 
mai és a jövő nemzedékek számára. 

Következő lépcsőfokként 1983 decemberében az ENSZ főtitkára az akkori norvég 
miniszterelnököt kérte fel, hogy alapítson és irányítson egy különleges és független 
bizottságot azzal a céllal, hogy tolmácsolja a főbb környezeti kihívásokat a világ népei 
számára, valamint állítson össze egy politikai cselekvést sürgető felhívást. Ez utóbbi 
eredménye lett az 1987-ben publikált, a köztudatba a világbizottság vezetője után csak 
Brundtland-jelentésnek nevezett, de hivatalosan a „Közös Jövőnk” címet viselő dokumentum. 
Ez a keletkezése óta sokat idézett jelentés fogalmazta meg egyebek mellett először a 
fenntartható fejlődés fogalmát: 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 

A jelentés főbb megállapításai egy olyan fejlődési modellt vázoltak fel, mely a mennyiségi 
növekedést és a minőségi fejlődést egyaránt tartalmazza, s kimondja, hogy a gazdaság csak a 
környezet megőrzésével növekedhet. A fenntartható fejlődés három pillére, a környezet - 
gazdaság - társadalom egymással összefügg, a döntéseknél mindhármat figyelembe kell 
venni. 

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés 
Világkonferenciája előkészítésekor a „Közös Jövőnk” jelentés megállapításait vették alapul. 
A Riói konferencián fogadták el a fenntartható fejlődés átfogó programját "Feladatok a XXI. 
századra" (Agenda 21) címmel. A program „A helyi hatóságok kezdeményezése az Agenda 
21 támogatására” című (28.) fejezete helyhatósági teendőként jelöli meg a „helyi Agenda 21” 
kidolgozását.  

A fenntartható fejlődés helyi (lokális) programja (Local Agenda 21 – LA21) azt célozza, hogy 
a természet-gazdaság-társadalom hármasában úgy teremtse meg helyi, kisregionális szinten az 
összhangot, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja.1 

Hangsúlyozni kell, hogy az LA21 nem azonos a környezetvédelmi programmal, noha a nélkül 
az LA21 nem teljes. A fenntarthatóság lokális, kisregionális programja komplex program, 
amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, 
infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. jövő 
orientált alakítását. 

Az Európai Unió fenntarthatósághoz kapcsolódó stratégiai elképzelései között kiemelt 
szerepet kap a kis települések népességmegtartó képességének javítása. A fenntartható, a 
környezettel harmonikus kapcsolatra építő életmód fontos eleme a környezettel konform 
gazdasági tevékenység és életmód támogatása, ami a városi – különösen a nagyvárosi – 
településformában nehezebben valósítható meg. 

Magyarországon még napjainkban is a kistelepülési rendszer a meghatározó forma, ezért 
szükségszerűen adódik, hogy a nemzeti stratégiával összhangban helyhatósági szinten is meg 
kell kezdeni a fenntartható fejlődést garantáló programok kidolgozását. Ezt a tényt felismerve 
készíttette el Ercsi Önkormányzata a település fenntartható fejlődését célzó helyi programját. 
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A program a jelenlegi környezeti állapot felmérésén a lehetőségének feltérképezésén alapulva, 
meghatározza Ercsi Város fenntarthatósági programját különös tekintettel a település 
környezeti prioritásainak kijelölésére és az ezekhez kapcsolódó célok kitűzésére. 

A dokumentum a fenntarthatóság általánosan használt három elemén kívül – társadalmi, 
környezeti és gazdasági fenntarthatóság – egy negyedik elemet is feldolgozott: az intézményi 
(menedzsment) fenntarthatóságot. 
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A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS 
A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 
 

A fenntartható fejlődés – mint már láthattuk - olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen 
szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját 
szükségleteik kielégítésére. A fenntartható fejlődés alapvető összetevője és üzenete a jövő 
nemzedékek szükséglet kielégítési jogának a mai generáció jogával azonos kezelése. Cél tehát 
a jövő generációk szükségleteinek tiszteletben tartása, méltányosság és igazságosság a jövő 
nemzedékek érdekeiben. 

Egy kissé továbbfejlesztett definíció szerint a fenntartható fejlődés az emberi életminőség 
javulását jelenti úgy, hogy közben a támogató ökoszisztémák eltartó képességének határain 
belül maradunk. 

A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, amely nem 
szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét, a 
demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom 
nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget, 
a szabadidőt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a környezetminőség és a társadalmat alkotók 
életminőségének együttes megnyilvánulása. 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a 
jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, 
esélyegyenlőséggel. 

A természeti erőforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a természeti 
környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a 
kielégítéséről gondoskodni; a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének 
korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a természeti erőforrások fenntartható használatára, 
amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása 
szükséges. Ennek a megvalósulásához szükséges, hogy a jövő nemzedékének szakmailag 
megalapozott, megfelelően előkészített környezettudatos nevelése a családban és az oktatás 
valamennyi területén nagyobb teret kapjon. 

A fenntarthatóság elvei szerint élő társadalomban többek között érvényesül a szociális 
igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének 
biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség folytonos 
javítására való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi normarendszert szükséges a 
társadalom tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a folyamatokat támogatja, illetve elősegíti. 

A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 
mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és 
céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő 
jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. 

A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben ellentétesek a 
fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan 
fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a magyar 
társadalom fenntartható fejlődését. Ennek elérése nem lehetséges egy-egy ország, régió 
határain belül, hiszen egyetlen társadalom sem szigetelheti el magát tágabb természeti, 
társadalmi, gazdasági környezetétől. Az erősödő kölcsönhatások és kölcsönös függőségek 
miatt a társadalmak hosszú távú jövője közös. 
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 A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS ALAPELVEI 
 

A fenntartható fejlődés alapelvei egyfelől a fenntartható fejlődéssel foglalkozó átfogó 
stratégia és a különböző ágazati, fejlesztési stratégiák közötti összhangjának biztosítását 
segítik elő, másfelől ezek általános útmutatót nyújtanak a stratégia prioritásainak, konkrétabb 
céljainak és feladatainak, valamint a végrehajtás kereteinek, eszközeinek egységes szellemű 
meghatározásához. Az alapelvek megfogalmazására, pontosítására és elfogadására a 
legmagasabb szinten került sor mind az ENSZ, mind az EU keretében. Az általánosan 
elfogadott elvek közül hazai fontosságuk miatt az alábbiakat emeljük ki: 

A holisztikus megközelítés elve: A dolgokat egymással összefüggésben kell vizsgálni, mivel a 
rendszerek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Bármilyen beavatkozás tovagyűrűző 
hatásokat okoz esetleg távoli rendszerekben is. A helyi kihívásokra adandó válaszokhoz 
szükséges a tágabb környezet és a globális trendek ismerete.  

A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve: A fenntartható fejlődés 
érdekeinek középpontjában az emberek állnak. A jelen nemzedékek fejlődési és környezeti 
szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jövő nemzedékek esélyét arra, 
hogy ők is kielégíthessék saját szükségleteiket.  

Társadalmi igazságosság elve: El kell ismerni mindenki jogát a méltó életfeltételekhez, 
mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. Mindenki azonos eséllyel 
szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, amelyek birtokában a 
társadalom teljes értékű tagjává válhat.  

Tartamosság elve: Az erőforrások tartamos kezelése, figyelembe veszi a környezet 
eltartóképességének korlátait; az erőforrások körültekintő és takarékos használata által 
megőrzi a jövőbeli fejlődéshez szükséges forrásokat. A biológiai sokféleség is természeti 
erőforrás, védelmét kiemelten fontosnak tartjuk.  

Integráció elve. A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése és 
végrehajtása során a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat, azok összefüggéseit 
is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy azok kölcsönösen erősítsék egymást. 
A helyi, regionális és nemzeti szintű tevékenységeket is össze kell hangolni.  

Helyi erőforrások hasznosításának elve: Törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi 
szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére. Őrizzük meg a helyi sajátosságokat, azok 
sokszínűségét. Fontos feladat az épített környezet megóvása és a kulturális örökség 
megőrzése, fenntartható módon történő hasznosítása is.  

Társadalmi részvétel elve: Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a 
társadalmi-gazdasági közéletre, a döntéshozatali folyamatokra, a környezetre vonatkozó 
információkhoz. Javítani kell a fenntartható fejlődéssel, annak társadalmi-gazdasági és 
környezeti vonatkozásaival, a fenntarthatóbb megoldásokkal kapcsolatos tájékozottságot. 
Erősíteni kell az állampolgárok döntéshozatalban való részvételét.  

Társadalmi felelősségvállalás elve: A fenntartható fejlődés, a magasabb életminőség elérése 
érdekében csökkenteni kell, illetve ki kell küszöbölni a termelés és a fogyasztás nem 
fenntartható módjait. Erősíteni kell a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását, a magán- 
és a közszféra közötti együttműködést.  

Elővigyázatosság és megelőzés elve: Az elővigyázatos megközelítés azt jelenti, hogy ha 
súlyos vagy visszafordíthatatlan kár lehetősége merül fel, a teljes tudományos bizonyosság 
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hiánya nem használható fel indokként a környezetromlást vagy az emberi egészség 
veszélyeztetését megakadályozó, hatékony intézkedések elhalasztására, azaz a veszély 
mértékét figyelembe véve cselekedni kell. Az emberi tevékenységeket ennek az 
elővigyázatossági elvnek a figyelembevételével kell tervezni és végrehajtani, illetve meg kell 
előzni, – s ahol ez nem lehetséges – mérsékelni kell a természeti rendszereket és az emberi 
egészséget veszélyeztető környezetkárosító, környezetszennyező tevékenységeket, illetve 
lehetőség szerint helyreállítani a károkat.  

A szennyező fizet elv: Az áraknak tükrözniük kell a fogyasztással és termeléssel kapcsolatos 
tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a társadalom számára, beleértve a természeti 
erőforrások használatának költségeit. A környezetkárosító, környezetszennyező tevékenységet 
folytatóknak meg kell fizetniük az emberi egészségben vagy a környezetben okozott károkat. 

A stabilitás és a sokféleség megőrzésének az elve: A fenntarthatóság és a stabil rendszer 
záloga a sokféleség. A szocialista gazdaság kollapszusa ékesen bizonyította, hogy milyen 
sérülékeny az a gazdaság, amely csak a nehézipar egyeduralmára épít, amelynek kicsi a 
termék diverzitása, amely centralizál, és amely homogén. Vagyis a gazdaság stabilitását is a 
sok lábon való állás jelenti. Igaz ez a természetre is, amelynek a stabilitását a magas fokú 
biológiai változatosság jelenti. A sokféleség társadalmi vonatkozása a kulturális diverzitás. 
Minden olyan törekvés, amely megszüntet vagy erőszakosan beolvaszt kultúrákat, megpróbál 
egyformaságot teremteni, elszegényíti az emberiséget és a jövőt. A különböző kultúrák 
sokfélesége, a természetes rendszerek sokfélesége, az élőlények sokfélesége, a nézetek és 
vélemények sokfélesége mind-mind egy kiegyensúlyozott, távlatokban is fennálló fejlődés 
lehetősége. 

 



220 
 

220 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 
A FENNTARTHATÓSÁG LOKÁLIS PROGRAMJÁNAK LÉNYEGE, 

JELENT ŐSÉGE 
 

A fenntarthatóság céljainak megvalósításában komoly szerepe van a helyi (lokális), 
kisregionális szinteknek. Ezt felismerve jut érvényre az az Európai Unió szubszidiaritás elve 
és ennek szellemében kerülnek kidolgozásra a fenntarthatóság lokális programjai. 

Csak úgy valósulhat meg a fenntartható fejlődés, ha a globális hosszú távú célok 
megvalósítását elvisszük az egyének, háztartások, vállalatok, szakpolitikák szintjére. 

Ercsi fenntartható fejlődésének helyi programja tekintetében a javaslatoknál a Wuppertal 
Intézet által kidolgozott fenntarthatósági prizmánál javasolt 4 fenntarthatósági szintet vettük 
figyelembe. Ez a prizma a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságot kiegészíti, a 
program megvalósításához elengedhetetlen intézményi háttér fenntarthatóságával 
(Spangenberg and Bonniot, 1998) 

 
A fenntarthatóság 4 szintje és összefüggéseik (Wuppertal Intézet, 1998) 

A Local Agenda 21 alapvető célja: az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a 
lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása és megvalósítása, amely a 
fenntartható fejlődés elvére épül. 

A „Local Agenda 21”: 

• jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok „környezet es fejlődés” 
típusú problémait, tervezési céljait es értékeit, döntéshozását es végrehajtási 
mechanizmusát; 

• elkötelezett a helyi problémák felismerése es megoldása mellett, mindezt szélesebb 
ökológiai-, regionális es megnyújtott időkeretben (legalább 3 generáció) végezve; a 
környezeti hátasokat tudatosan összefüggésbe hozza a mögöttes gazdasági es politikai 
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nyomásokkal (amelyek rendszerint politikai döntésekből, döntések hiányából es a piac 
működési elégtelenségéből fakadnak); 

• a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések es intézkedések es a globális hatások között 
próbálja az összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti vagy globális 
szolidaritási/méltányossági vetület; 

• a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. Az átlag polgárokat és a fő 
érdekcsoportokat igyekszik bevonni a „környezet es fejlődés” típusú ügyek tervezési 
es megvalósítási folyamatába. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE A LOCAL AGENDA 21 
FOLYAMATÁBAN 

 

A Local Agenda 21 által felvetett problémák és megoldások közül sok gyökerezik a helyi 
tevékenységekben, ezért a helyi önkormányzat és intézményeinek részvétele és 
közreműködése elengedhetetlen feltétele a megvalósításnak. A helyi hatóságok építik ki és 
tartják fenn a gazdasági, társadalmi és környezeti infrastruktúrát, felügyelik a tervezési 
folyamatokat, helyi szintű környezeti politikát és szabályozást hoznak létre, és segítenek a 
nemzeti és alacsonyabb szintű környezetpolitika, megvalósításában. A helyi kormányzás 
közvetlenül kapcsolódik az emberekhez, ezért alapvető szerepet játszik az oktatásban, 
tudatformálásban, az emberek mozgósításában és fogékonnyá tételében a fenntartható fejlődés 
elősegítése érdekében. 

Az önkormányzatok szerepét a fenntarthatóság helyi programjainak kidolgozásában és 
megvalósításában a következők indokolják: 

• A helyi közösségekhez közelebb vannak, könnyebben elérhetők, mint a központi 
kormányzat vagy a nemzetközi szervezetek, így érzékenyebbek a helyi problémákra 

• Sok helyen bizonyos fokú szabadságot kapnak gazdasági jellegű döntések 
meghozatalához. 

• Hivatalos és strukturált kapcsolatot teremtenek a helyi közösségek és a központi 
kormányzat és/vagy más települések lakossága között. 

Az önkormányzatok tevékenységei közül kiemelendők az alábbi funkciók: 

• Információszolgáltatás 

• Kapcsolatszervezés, hálózatműködtetés 

• Lobbizó és az általános megegyezést segítő fél 

• Kiterjedt szolgáltató rendszer működtetése 

• Az erőforrások felhasználása 

• A piacbefolyásolás 

• Példakép más szervezetek számára. 
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HELYZETELEMZÉS 
NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
 

Nemzetközi folyamatok és a nemzetközi együttműködés 

A globális, regionális, hazai társadalmi, környezeti és gazdasági folyamatok figyelembevétele 
kiemelten fontos a program elkészítésekor, hiszen a térségi, helyi helyzet sok esetben a 
nagyléptékű trendeken, folyamatokon keresztül értelmezhető, továbbá a fenntartható fejlődés 
elérése érdekében teendő erőfeszítések nem függetleníthetők a külső feltételrendszer 
alakulásától. 

A világ népessége 2050-re elérheti a kilencmilliárdos nagyságot, annak ellenére, hogy a 
népességnövekedés üteme fokozatosan csökkent az utóbbi évtizedekben. Ez a növekedés 
újabb társadalmi és – főként a növekvő fogyasztásnak köszönhetően – környezeti feszültségek 
forrása lesz.  

A fejlett országokban csökken a születésszám és nő az élettartam, ezért a népesség elöregszik. 
A demográfiai egyensúlyt a bevándorlás növelése javíthatja, ám ez újabb feszültségek 
előidézője is lehet. Az élet azon aktív szakasza, melyet az egyén a munkaerőpiacon tölt, 
kitolódik. 

Globális léptékben folyamatosan növekszik a környezet terhelése: a nem megújuló természeti 
erőforrások kiaknázása, egyes megújulásra képes erőforrások nem fenntartható 
(túl)használata, a területhasználat és a környezetszennyezés. Mindennek következtében a földi 
környezet egyensúlya, eltartó képessége már most veszélyben van.  

A globális éghajlatváltozás veszélye gyorsan növekszik, ami az átlagos hőmérsékleti és 
csapadék viszonyok jelentős megváltozását, a szélsőséges környezeti jelenségek, hatások 
növekedését eredményezheti. A Föld felszíni átlagos hőmérséklete lassan – de nem 
egyenletesen - növekedett az elmúlt másfél évszázadban, s ugyancsak lassú emelkedést mutat 
az óceánok vízszintje. A globális éghajlatváltozás növekvő kockázatát elsősorban az emberi 
tevékenységek – mindenekelőtt a fosszilis tüzelőanyagok elégetése – következtében a 
légkörbe jutó többlet szén-dioxid idézi elő.  

A társadalmi polarizáció, a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbség, 
világméretben növekszik.  

A világgazdaság folyamatosan növekszik, ugyanakkor ez a növekedés egyenlőtlen. Sok 
országban növekedési zavarok és egyensúlytalanságok tapasztalhatók. Ezek időnként 
regionális méreteket öltenek, pénzügyi és gazdasági válságokat okozva a világgazdaság 
egészében.  

E globális tendenciák azt jelzik, hogy a társadalmak jelenlegi együttes fejlődési modelljei 
hosszú távon fenntarthatatlanok.  

 

Nemzetközi együttműködés az ENSZ égisze alatt 

A fenntartható fejlődés az 1980-as évek óta a nemzetközi együttműködés jelentős kérdésévé 
vált. Az e kérdéssel foglalkozó ENSZ-bizottság 1987. évi „Közös jövőnk” című jelentése, 
illetve az azt elfogadó ENSZ közgyűlési határozat nyomán magas szintű világkonferenciát 
tartottak 1992-ben (Riói „Föld Csúcstalálkozó”). A Riói konferencián – figyelembe véve, 
hogy az egymással szoros kölcsönhatásban álló, globális szintű társadalmi, gazdasági és 
környezeti folyamatok hosszabb távon veszélyeztetik a társadalmak fejlődését – elfogadták a 
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fenntartható fejlődés alapelveit és átfogó nemzetközi programját „Feladatok a XXI. századra” 
címmel. A világkonferenciát követően 1993-ban alakult meg az ENSZ Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága az ENSZ program végrehajtásának koordinálására. A Bizottság rendszeresen 
áttekinti a fenntarthatóság területein a világ helyzetét, az elért eredményeket, illetve az 
akadályozó tényezőket és ajánlásokat dolgoz ki a nemzetközi fórumokon elfogadott célok 
elérése érdekében.  

Ezt követően nagyjelentőségű programokat és megállapodásokat hagytak jóvá magas szintű 
nemzetközi fórumokon olyan kapcsolódó problémakörökben, mint a szociális fejlődés, a 
népesedés, az élelmezés, az emberi jogok, az éghajlatváltozás, a tartamos erdőgazdálkodás, a 
biológiai sokféleség, a világkereskedelem, a fejlesztések és az azokhoz kapcsolódó 
támogatások. A Millenniumi Fejlesztési Célokat meghatározó 2000. évi ENSZ Millenniumi 
Ülésszakon az állam- és kormányfők határoztak a szegénység leküzdése, a fejlődő államok 
felzárkózása érdekében szükséges legfontosabb lépésekről. A 2002-ben megrendezett 
Fenntartható Fejlődési Világtalálkozó összefoglalta, egységes keretbe foglalta a szerteágazó 
programokat és célokat egy átfogó végrehajtási tervben, s megerősítette a politikai akaratot a 
fenntartható fejlődés elérésére. 

 

Az Európai Unió és a fenntartható fejlődés 

Az Európai Unió alapokmánya szerint a fenntartható fejlődés az EU alapvető célkitűzése. Az 
Európai Tanács 2001-ben Göteborgban fogadta el az EU első fenntartható fejlődési 
stratégiáját, amely az EU gazdasági fejlődésre, társadalmi jólétre és környezetvédelemre 
vonatkozó komplex, hosszú távú feladatait tartalmazta. Az Európai Tanács a fenntartható 
fejlődést meghatározó alapelvekről 2005 júniusában nyilatkozatot fogadott el, amely szerint 
az EU elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett. A nyilatkozat szerint szabadságon, 
demokrácián, az alapvető jogok tiszteletén alapuló társadalmat épít, amely támogatja az 
esélyegyenlőséget és a nemzedékek közötti szolidaritást. 

Az Európai Tanács 2006. június 16-án elfogadta az EU megújított Fenntartható Fejlődési 
Stratégiáját. Az EU-stratégia a fent említett nyilatkozatban megfogalmazott célkitűzésekből és 
irányelveikből indul ki. Ez a Lisszaboni Stratégia fontos hozzájárulást valósít meg a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzésének eléréséhez azáltal, hogy intézkedéseivel 
elsősorban a versenyképesség erősítését, a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést 
célozza. 

A megújított EU Stratégiának való megfeleléshez – az összhang érdekében – egy valamennyi 
közösségi stratégiát és szakpolitikát érintő strukturális reform szükséges, melyben mindezeket 
a fenntartható fejlődés alapelveinek megfelelően alakítják át.  

Az EU-stratégiában nevesített fő kihívások: éghajlatváltozás és tiszta energia; fenntartható 
közlekedés; fenntartható termelési és fogyasztói szokások; természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodás; népegészségügy; társadalmi befogadás, demográfia és migráció; a 
szegénységgel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos globális kihívások.
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A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENT ŐS HAZAI 
FOLYAMATOK 

 

Az Európai Unió 2006. június 16-i csúcstalálkozóján elfogadott, megújított Fenntartható 
Fejlődési Stratégia 2007 júniusáig írta elő a tagállamok számára Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Stratégiák, illetve az azokhoz kapcsolódó kétéves Cselekvési tervek elkészítését. A 
Magyar Kormány ebbéli kötelezettségének 2007. június 29-én tett eleget. A fenntartható 
fejlődés hazai stratégiája a prioritásokat 10 témakörben foglalta össze (pl. fenntartható 
környezethasználat, - energiahasználat, - gazdasági folyamatok, egészségmegőrzés, 
egészséges életmód stb.). 

 

A stratégia legfontosabb cselekvési területei 

A közigazgatás fejlesztése: a közigazgatás szolgáltató-típusú, költség-hatékony, a 
szubszidiaritás elvére épülő átalakítása támogatja a fenntarthatóság céljait; ennek érdekében 
az átalakítás során tekintettel kell lenni a fenntarthatóság alapelveire, szempontjaira is, 
valamint arra, hogy a fejlesztési folyamat hatékonyan biztosítsa a közpolitikák között a 
fenntarthatóság érdekeit szolgáló összhangot mind tervezésük, mind végrehajtásuk során.  

A fenntarthatóságra vonatkozó tudományos kutatások eredményeinek be kell épülnie a 
közpolitika-alkotás folyamatába, annak eredményessé és számon kérhetővé tétele érdekében. 
Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontos a közigazgatási szakapparátus, a döntéshozók és a 
tudományos szféra közötti párbeszéd fórumainak megteremtése.  

A jogszabályi környezet fejlesztése: a fenntarthatóságot támogató, meglévő szabályok 
érvényesülése és a fenntarthatóság feltételeit támogató új jogszabályok kidolgozása és 
bevezetése érdekében tovább kell finomítani, és fejleszteni kell a hazai jogi kereteket.  

A fenntarthatóság érvényesítése a törvényalkotási folyamatban, a törvények végrehajtásában, 
a kormányzati politika aktívabbá tételében, valamint az önkormányzati tevékenységet és a 
közintézményeket érintően - a fenntarthatóság érvényesítését szolgáló lépéseket szükséges 
meghatározni a törvényalkotási folyamatban és a törvények végrehajtásában, a kormányzati 
politika aktívabbá tételében, valamint az önkormányzati tevékenységet és a közintézményeket 
érintően. Ennek lehetséges elemei: 

- (a) meg kell vizsgálni egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó testületet létrehozásának 
lehetőségét, amelynek tagjai az állami szervezetek, a központi kormányzat, illetve a helyi 
önkormányzatokat képviselő intézmények delegáltjai mellett, a gazdasági élet, a civil szféra, a 
tudományos élet és más érdekcsoportok képviselői is. 

- (b) a fenntartható fejlődési stratégiák interszektorális szemléletű, hosszú távú, stratégiai 
tervezési keretdokumentumok, melyekben a három kiemelt fejlesztési dimenzió (a környezeti, 
társadalmi és gazdasági) egyensúlyban, összhangban való fejlesztésére kell törekedni – ennek 
megfelelően a tervezés, a végrehajtás és a folyamatos felülvizsgálat, illetőleg a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó egyéb tagállami feladatok koordinációjára meg kell vizsgálni a 
Kormányzaton belül egy, az ágazati rendszert horizontálisan összekötő, a fenntarthatósági 
szempontok érvényesülését támogató Fenntartható Fejlődés Stratégiai és Koordinációs 
Központ kialakításának indokoltságát és lehetőségét; 

- (c) az Országgyűlés Bizottságainak munkája során törekedni kell a Stratégiában lefektetett 
keretek és alapelvek figyelembe vételére; 
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- (d) a törvény-előkészítés folyamatában az előterjesztésekhez kapcsolódó társadalmi, 
gazdasági, valamint környezeti hatások külön-külön történő bemutatása mellett törekedni kell 
az e hatások közötti lényeges összefüggések, kölcsönhatások világos bemutatására is; 

- (e) a „Jövő nemzedékek” ombudsmanja intézményének létrehozása – annak érdekében, 
hogy a jövő nemzedékek érdekeinek védelme minél hangsúlyosabban megjeleníthető, és 
érvényesíthető legyen a döntéshozatal során; 

- (f) a közintézmények (pl.: iskolák, stb.) szerepvállalásának támogatása a stratégia 
végrehajtásában és a szükséges szemléletváltás elősegítésében. 

 

ERCSI TELEPÜLÉS JELENLEGI HELYZETE 
A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

 

A város neve, Ercsi, a legősibb helynevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve 
lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch-Ercs nevű, avar törzsfőnökről 
kapta.  

A XIV. század elejétől többféleképpen írták a falu nevét. 1303-ban Erchey, 1318-ban Erche, 
1331-ben Erchy, 1456-ban Erch, a török időkben Erdzsin, a XVIII. század közepén Ertsi, 
Erchi, majd a XIX. században Ercsény néven említik. 1526-ban a mohácsi csatába vonuló II. 
Lajos seregével három napot pihent Ercsiben itt is várva a hozzá csatlakozó csapatokat. Ennek 
emlékére táblát állított az emlékező utókor, a mohácsi csata 400. évfordulóján 1926-ban. Az 
egyre inkább elnéptelenedő faluba és környékére 1629-30-ban boszniai ferencesek 
pasztorálásával, Szigeti Lukács és Tamás Vajda (magyarra fordított délszláv nevek) 
vezetésével katolikus rácok (horvátok, bosnyákok, dalmátok) telepedtek le. Munkájuk 
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a falu gyors ütemben fejlődésnek indult, és egyike 
lett a 170 dunántúli mezővárosnak 1638-ban. A város pecsétje "Bodog Ason Ersi város” az itt 
élő nép mély vallásosságáról tesz tanúbizonyságot. A község birtokosai kezdetben a Dombay, 
a Dallos és a Torkos család voltak, majd 1637-ben a Szapáry családé lett. Az idetelepült rácok 
1686-ig egyaránt adóztak a magyar és török földesuraknak. Dombay Pál a bodonhelyi lovas 
vitézek főhadnagya, Dallos János győrmegyei alispán és Torkos Péter győrvárosi bíróságot 
viselt főtanácsosnak a jobbágyok pénzzel, hallal, birkával, vajjal egyaránt szolgáltak. 
Musztafa bég ezeken kívül még úri ajándékot is elvárt. A betelepült rácok a falut Ercsin-nek 
nevezik. Erdzsin a neve annak a török szandzsák bégnek, aki Buda védelmére palánkvárat 
épített, melynek létszáma 1628-ban 87 fegyveres török őr. 1644-ben magyar katonák és 
hajdúk törtek a palánkra és a falura, nagy pusztítást végeztek, rabokat ejtettek. Ekkor már 
Szapáry András volt a környék birtokosa, kinek fia Péter (Érd és Ercsi ura) vívott váltakozó 
kimenetelű csatákat Hamza (Hamzsa) béggel.  

1690-ben ismét nagy hullámban érkeztek délről menekülő délszlávok ferencesek vezetésével, 
és telepedtek le Ercsiben is. 1698-ban egy év alatt felépítették Ercsi első templomát a Duna-
parton, gyűjtésből, országos adakozásból, Bulaics Márkus plébános és Radonovics Péter 
produkátor vezetésével. Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, annak napján 
augusztus 15-én. A templomban csak rácnyelvű szertartások voltak, mert az 1700-as évek 
összeírása szerint Ercsinek csak rác lakossága volt. A török kiűzését követően a régi magyar 
családok nem tértek vissza a faluba, a házakba rácok költöztek, akik fokozatosan átvették a 
magyar településformát, de megőrizték anyanyelvüket, vallásukat, hagyományaikat. 
Megművelték az elhanyagolt földeket újrahonosították az állattenyésztést és a 
szőlőtermesztést. Helyreállították a vízimalmokat, megindult a halászat és a kereskedelem. 
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1762-67-ben gr. Szapáry Péter főgenerális új templomot építtetett a település legmagasabb 
dombján Nagyboldogasszony tiszteletére későbarokk, (de már több helyen copf és rokokó) 
stílusban. 1781. június 29-én szentelte fel Selyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első püspöke. 
Vele egy időben épült a plébánia földszintes és magas hódfarkú cserepekkel borított tetejű 
épülete. Az 1780-as években kétezer körül mozgó népességszám a századfordulótól 
fokozatosan emelkedett, és 1830 körül meghaladta a négyezret. Szapáry Péter lányát Juliannát 
br. Lilien József osztrák lovaskapitány vette feleségül, és jutott az ercsi uradalmi birtokhoz. 
Nevéhez fűződik az angol mintára szervezett jól működő racionalizált gazdálkodás. Hatalmas 
uradalmi épületek (magtárak, üzemek, középületek, lakóházak) épültek, a munkaerőt 
igyekezett helyhez kötni ezért a belterületen (Belmajor) és a pusztákon cselédházakat, 
istállókat, pajtákat építtetett. Kialakultak az uradalmi szervezet keretei, puszták, majorok, 
tanyák, az intézők irányításával. 1898-ban Ercsi községhez felvették a közigazgatásilag 
hozzátartozó Aggszentpéter, Alsóbesnyő, Felsőbesnyő és Göböljárás pusztákat, továbbá a 
következő külterületi lakott helyeket (tanyákat, majorokat): Sinatelep, Katalin major, Bevár 
(korábban Rohoda), Kisbesnyő (volt Sörkevár), Rácszentpéter, Györgymajor, Malomtó 
(régebben Malonta) és Szlatina, Máriaház (Krisandolina, azaz Kizsándolena), Ferencmajor 
(volt Pálinkaháza), Anasztázia (azelőtt Újmajor), végül Kolompos. Az átlagosnál jobb 
munkafeltételek kedvezőbb életkörülmények hatására a nincstelenek mind nagyobb számban 
szegődtek el az uradalomhoz. A Lilien uradalom az 1830-as évektől kezdve szesz- és 
likőrgyártás kapcsán foglalkozott cukorgyártással is. Később br. Eötvös Ignác gazdaságában 
is működött egy kiskapacitású burgonyacukor és keményítőgyár. Ennek a gyors 
fellendülésnek köszönhetően 1800-től Ercsi ismét mezőváros lett. Kiváltságos jogai voltak, 
három országos vásár, illetve hetenként 1-2 napon piac tartása. A céhekbe tömörült mesterek 
száma meghaladta az ötvenet. Jelentős települése lett a megyének, mint folyami kikötő, 
számottevő személy- és teherforgalmat bonyolított le. 

Br. Lilien József halálakor 1828-ban, felesége Szapáry Julianna férje temetkezési helyéül a 
régi romos kápolna helyére újat építtetett a Felső szőlőknél a Mária forrás felett. Ez még 
jobban fellendítette a búcsújáróhely népszerűségét is. Lányukat Lilien Annát vásárosnaményi 
Eötvös Ignác vette feleségül. Így került a Mária Teréziától bárói rangot kapott Eötvös család 
Ercsibe. Gyermekük Eötvös József 1813. szeptember 3-án született Budán, gyermekkorát 
azonban csaknem kizárólag anyai nagyatyjánál br. Lilien Józsefnél töltötte. Báró Sina Simon 
négy lányának egyikét Anasztáziát a német származású, de Ausztriában meghonosodott gróf 
Wimpffen Viktor tengerész hajóparancsnok vette feleségül és kapva hozományul az ercsi és 
érdi uradalmat. Halála után fia gróf Wimpffen Siegfrid lett Ercsi és a 21 ezer hold birtokosa, a 
Százhalombattától – Adonyig terjedő Duna szakasszal együtt. A századfordulótól 1945-ig a 
község sorsa szorosan összefüggött a grófi család és uradalmának történetével. A népesség 
foglalkozás szerinti megoszlásában továbbra is az agrár jelleg dominált, de jelentős szerephez 
jutottak a céhek és a dunai vízimolnárok. A grófi építkezések kapcsán egyre több iparosra volt 
szükség. 1899-ben gr. Wimpffen Siegfrid és felesége zárda iskolát alapított, így telepedtek le 
Ercsiben a soproni anyaházból az „Isteni Megváltó Leányai” szerzetesrend tagjai. Itt végezték 
egyházi szolgálatukat, oktatási, nevelési tevékenységüket. A két világháború alatt részt vettek 
a betegápolásban és vezették Ercsi kulturális életét az 1950-es feloszlatásukig. 

Gr. Wimpffen Siegfrid katolikus templomot építtetett historizáló stílusban Göböljárás 
majorban, a mai Besnyőn. Az 1910-es években olasz mesteremberek vezetésével nyeri el mai 
formáját a rendkívül gazdag díszítésű ercsi templombelső. 1912-ben elkészült Közép-Európa 
legkorszerűbb cukorgyára. Az építtető részvénytársaság döntését befolyásolta a Duna 
közelsége, a cukorrépa termesztésre alkalmas feltételek, és a sok munkaerő. A rác 
„őslakosság” mellett már többségbe került a magyar lakosság. Az uradalomba osztrák és sváb 
családok, a cukorgyári kolóniára cseh-morva mesteremberek kerültek, de éltek itt már akkor 
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felvidéki tótok (faúsztatók, dereglyések, halászok, drótostótok) zsidó kereskedők és cigányok 
is. Az I. világháború hadszíntereire Ercsiből 1100-an vonultak be, legtöbben a székesfehérvári 
17-es és 69-es gyalogsági laktanyába. Az ercsi kastélyban hadikórházat rendeztetett be a grófi 
család és rendszeresen ellátta a hadbavonultak családját, az özvegyeket, árvákat. Ezért a 
nagybecsű cselekedetükért kapták a „kegyúr”-i címet. A 203 hősi halott emlékét hirdeti a 
Duna-parti hősi emlékmű. A 162 katolikus hívő neve a templom homlokzatán elhelyezett 
márványtáblán és a Hősök nagyharangján olvasható. A református és másvallásúak neve a 
református templom falán lévő táblán található. Még ugyanennyien pusztultak el hazatérve, de 
sebesülésük következtében az évek folyamán Ercsiben. A háború után a cukorgyár már 
átlagban 306 főnek tudott munkát adni. A két világháború között fellendült a gazdasági és 
kulturális élet. 1926-ban államilag segélyezett községi koedukált Polgári fiú- és leányiskola 
épült, mely rendeltetésének legmagasabb fokát töltötte be 1948-ig. 1934-39-ben támfal épült a 
templom körül és több utca ekkor kapott bazalt kövezetet. A cukorgyár támogatásával 
fellendül a sportélet, és megteremtik a lehetőségét – hajóállomás, strand, zenés vendéglő – 
egy fővárosiak által felkeresett kirándulóhelynek az ercsi Duna-parton. A II. világháború 
hatalmas csapást mért a községre, és hosszú időre megállította Ercsit a fejlődés útján. A 
község területe 22355 kat. hold volt, a lakosság száma 7610, a lakóházaké 1312. Az első 
bombák 1944. november 17-én hullottak Ercsire, melyet a bombázókötelékek állandó 
vonulásai követtek. Ercsiből német egységek vették fel a harcot a Csepel-sziget felöl érkező 
szovjet alakulatokkal. A pusztító harcok után 1944 december 6-n keltek át a szovjetek a 
Dunán, és folytatódtak a lakosság megpróbáltatásainak hónapjai. Ercsi évtizedekig nem tudta 
kiheverni a háború okozta károkat. A közel 370 hősi halott, elhurcolt és polgári áldozat nevét 
örök mementóként őrzi a II. világháborús emlékmű a legádázabb harcok helyén, a Duna-
parton. A cukorgyárat 1948-ban államosították. A rákövetkező években folyamatosan 
fejlesztették a technológiát, korszerűsítették a berendezéseket, csökkentették a fizikai munkát. 
Az üzemben az állandó munkaerő foglalkoztatása mellet kampány idején idénymunkások is 
dolgoztak. Ercsi neve sokáig összefonódott a honvédséggel is. Az önálló pontonos-hidász 
dandár 1950-ben jött létre az MN 9618 Budafok Háros alakulat hivatásos és sorállományából, 
valamint a Táncsics Műszaki Tisztiiskola frissen végzett tisztjeiből és a bevonuló újoncokból. 
Októberben már Ercsibe, a félig kész laktanyába költöztek. 

A dandárt 1957-ben zászlóaljjá szervezték át, de az igazi fejlődés 1961-ben következett be, 
amikor Gilice Ferenc őrnagy parancsnoksága alatt ezred lett az alakulat. A megalakulás óta a 
laktanya sokat fejlődött, az 50 férőhelyes nőtlen szálló, a 75 férőhelyes óvoda, a modern tiszti 
lakótelep, a Helyőrségi Klub, a szolgáltatóház, a sportkomplexum és a felüljáró méltán 
reprezentálja a helyi katonai vezetés törekvéseit. Az alakulat jelentősen kivette a részét az 
ország és a település gazdaságának megsegítéséből is. A gyárépítések, a kőolaj- és 
földgázvezetékek fektetése, a fahidak létesítése és a Dunakiliti Vizierőmű mederfenekének 
burkolása kemény, de szép feladat volt a katonáknak. A természeti katasztrófák - árvizek, 
jeges ár, tűzvész - elhárításában is jelentős érdemei voltak az alakulatnak. Az 1991. évi 
haderőreform következtében az alakulat az I. Katonai Kerület (Tata) alárendeltségébe került, 
majd 1995-től általános műszaki rendeltetésű és szervezésű műszaki ezreddé vált. 1997-ben a 
műszaki ezred felszámolása után pontonos zászlóaljat állítottak fel. 1999. február 28-án az 
alakulatot végleg felszámolták, így 48 év után Ercsiben minden katonai tevékenység 
megszűnt. A településen az oktatás is mindig kiemelt szerepet kapott. Az első egyházi iskola 
1769-ben létesül. Az IML, Isteni Megváltó Leányai női szerzetesrend apácái óvodát és 
leányiskolát működtettek 6 elemi osztályig. Megalakították a Mária Kongregációt. 1926-48-ig 
Polgári fiú- és leányiskola működött, majd a község területén lévő óvodát, az elemi és a 
polgári iskolát is államosították. 1955-ben az iskola Eötvös József nevét vette fel. Tanügyi 
igazgatás szempontjából a központosítás került előtérbe. Az iskola beiskolázási körzetéhez 
tartozott a cukorgyári, sinatelepi és rácszentpéteri iskola is. Ezen intézmény keretein belül 
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tagozatként működött a Kisegítő Iskola, amely 1986-tól önálló intézménnyé vált. 1966-tól 
1973-ig az általános iskola mellett gimnázium is működött. A község oktatásához szorosan 
hozzátartozik a kulturális élet. 1962-re a község lakói társadalmi munkában felépítettek egy 
400 fős színházteremmel rendelkező művelődési házat. A házban kapott helyet a ma 22.000 
kötetet tartalmazó városi könyvtár is. A Helyőrségi Klub sokáig zárt intézmény volt, de a 70-
es évek végétől igen komoly kulturális és közművelődési tevékenységet végzett. Itt alakult 
meg a Szapáry Péter Honismereti Szakkör 1994-ben, és a helyi ráchorvát nemzetiséget 
összefogó Ercsi Rác Klub. Itt működött az Ercsi Gazdakör is. Az 1986-ban elkészült 
Egészségügyi Központ a jövőt idézi, 4 felnőtt, 2 gyermek és 2 fogorvos biztosítja az 
alapellátást. Az Egészségügyi Központ mellett jól felszerelt, kitűnően ellátott patika épült, 
mely br. Eötvös József nevét viseli. A Családsegítő Központban működik az Öregek Napközi 
Otthona, az átmeneti elhelyezést nyújtó otthon, mely időskorúak szociális ellátását is 
szolgálja. Ercsi sportéletét meghatározza, hogy 1993-ban felépült a Sportcsarnok és a 
tanuszoda. Mára a külterületekből Sinatelep és Rácszentpéter maradt Ercsi része. Sinatelep 
területén bronzkori leleteket (sírköveket, edényeket) tártak fel. Római kori leletek is igazolják, 
hogy ebben a korban is emberlakta település volt. Több őrtorony maradványát és 
agyagfazékban elásott ezüst dénárokat is találtak. A közelmúlt történetének legjelentősebb 
vonatkozása, hogy a területet br. Sina György vásárolta meg az Eötvös családtól, amely az 
ercsi birtok része volt. Korszerű nagyüzemmé fejlesztette a bárói család, így ezért is kapta a 
település róluk a nevét. 1949-ben az államosítások idején alakult meg a Sinatelepi Állami 
Gazdaság. Az állami gazdaságok sorában felszereltségével, termelési eredményeivel előkelő 
helyet foglalt el. Későbbiekben az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátba olvadt be. A 90-es 
évek elején újra privatizálták. Az állami gazdaság korábbi dolgozóinak zöme a településen 
maradt, így a fejlődés nem állt meg. Családi házak épülnek, melyek közművel (gáz, víz, 
telefonhálózat) ellátottak. Rácszentpéter is az uradalmi birtok része volt, vitéztelkek voltak itt, 
cselédlakásokkal. 1971-ig iskola is működött. Az államosítás után az Agárdi Állami Gazdaság 
tulajdonába került. Ma már csak néhány család lakja, akik a környék vállalkozóinál találtak 
munkalehetőséget. 

 

TÁRSADALMI JELLEMZ ŐK 

Népesedési folyamatok 

Ercsi város területileg és nagyságrendileg az Ercsi kistérség központi települése. Ellenében az 
országos demográfiai folyamatokkal Ercsi település népessége 1990-hez viszonyítva 
emelkedett. A növekedés nyilvánvalóan összefüggésben van a budapesti agglomeráció 
térségben megvalósult gazdasági fejlődésével. A 2008-as válság óta azonban enyhe csökkenés 
tapasztalható. 

A város településrészei: Belmajor, Tótlik, Tiszti ltp., Búzavirág utcai ltp., Savanyúrét, 
Dunapart, Cukorgyári ltp., Sinatelep, Ipari park, Kisduna, Újsor 

 
3-1. sz. táblázat: Ercsi népesség és lakásszám alakulása (2001-2014) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ercsi népesség 8334 8406 8407 8537 8542 8567 8615 8563 8426 8282 8115 8160 8139 8078 

Ercsi lakásszám 3021 2994 3006 3035 3050 3069 3074 3104 3118 3142 3153 3158 3157 3164 

Lakos/lakás 
aránya 

2,76 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,68 2,57 2,58 2,58 2,55 



229 
 

229 

Forrás: KSH adatai alapján 

A 2001-es népszámlálás szerint Ercsiben 8267-en éltek. 2014-ben némileg csökkent a lakosok 
száma 8078-ra. Ercsi lakossága kevert. Egyfelől megtalálható az eredeti helyi lakosság, de 
egyre inkább túlsúlyba kerülnek a '90-es, 2000-es években Budapestről ide települt családok. 
Roma és horvát nemzetiségi önkormányzat is működik a településen.  

Az elmúlt évek hasonló adatait figyelembe véve (ld. 3.2.2.1-2. táblázat) elmondható, hogy a 
település lakosság-száma enyhe csökkenő tendenciát mutat.  

Az elmúlt 14 év KSH demográfiai adatait vizsgálva megállapítható: 

- 3,07 %-os a népességcsökkenés, 

- 4,73 %-os lakásszám növekedés. 

3.3.2.1-1. ábra: Lakos szám változása 

 

A település lakónépességének alakulását négy tényező befolyásolja:  

• élve születések száma 

• halálozások száma  

• állandó odavándorlás száma 

• állandó elvándorlások száma 

Tulajdonképpen így lehet negatív természetes szaporodás, vagy negatív vándorlási egyenleg 
mellett is népességnövekedés. Tehát csak ezen indexek figyelembevételével kaphatunk reális 
képet arról, hogy milyen folyamatok alakítják a település népességszám összetevőit.  

A népmozgalmi mutatók (élve születések száma, halálozások száma, állandó odavándorlás 
száma, állandó elvándorlások száma) a KSH honlapján található Tájékoztatási adatbázison 
(http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu) keresztül érhetőek el. 

0.3.2.1-3. táblázat: Népmozgalmi folyamatok Ercsi városban* 

ÉV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LAKÓNÉPESSÉG 8426 8282 8115 8160 8139 8078 

y = -29,048x + 8587,2

R² = 0,42088000
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ÉLVESZÜLETÉS 102 97 90 83 103 87 

ELHALÁLOZÁS 102 111 105 103 95 98 

SZAPORODÁSI EGYENLEG 0 -4 -15 -10 8 -11 

ODAVÁNDORLÁSOK 371 340 339 435 498 435 

ELVÁNDORLÁSOK 532 463 441 535 534 501 

VÁNDORLÁSI EGYENLEG -161 -123 -102 -100 -36 -66 

NÉPMOZGALMI EGYENLEG -161  -127 -117 -110 -28 -77 

(*forrás: KSH, adott évben január 1-én) 

 

Az enyhe népességcsökkenés Ercsiben elsősorban a negatív vándorlási egyenlegnek 
köszönhető, melyhez hozzáadódik a negatív szaporodási egyenleg is. 

A 2000 és 2014 közötti népesség adatokra lineáris trendvonalat illesztettünk, amelynek 
egyenlete alapján előrevetítettük a település népességszám alakulását. A jelenlegi adatok 
alapján Ercsi város lakónépessége a 2040-es évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul: 

3.3.2.1-6. sz. táblázat: A település népességének várható alakulása 2040-ben 

Település 
Népesség szám 

2014. 

Előre jelzett népesség szám 

2040. 

Ercsi 8078 7800 fő 

 

3.3.2.1 -7. sz. táblázat: Népsűrűség (2014-es KSH adatok alapján) 

Terület nagysága 
(km2) Lakosok száma 

Népsűrűség 
(fő/km2) 

65,31 8078 126,81 

 

 

Szociális ellátás 

 

Szociális Szolgálat 

Kossuth utcai telephely: Kossuth u. 12. 

2451 Ercsi Lejtő sor 1. 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást biztosít a Szociális Szolgálat intézményében. 

A személyes gondoskodás formái: 

Alapellátás 

- Étkeztetés 

- Házi segítségnyújtás 

- Családsegítés 

b.) Szakosított ellátás 
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- Idősek klubja 

- Idősek Otthona 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 
szól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. A rendelet elsődleges célja, 
hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális juttatások formáit. 

 

3.3.2.2 -1. sz. táblázat: Ercsi város szociális juttatásai 

Időszak 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra felhasznált összeg 

(pénzbeni és természetbeni) 

 (1000 Ft) 

Átmeneti segélyre felhasznált összeg 
(pénzbeni és természetbeni)  

(1000 Ft) 

2001. év 
1908 1798 

2002. év 
2375 2187 

2003. év 
2092 2779 

2004. év 
633 3960 

2005. év 
1591 1372 

2006. év 
1384 1896 

2007. év 
1166 1478 

2008. év 
1536 2538 

2009. év 
1310 3414 

2010. év 
1307 3178 

2011. év 
1164 1640 

2012. év 
1354 1693 

2013. év 
1532 3071 

(forrás: KSH Területi Adatbázis) 

 

Oktatás 

 

Bölcsődei ellátás 

A településen bölcsődei ellátásra nincs lehetőség.  

 

A településen élő 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási (óvodai és iskolai) ellátása 

Hétszínvirág Óvoda és a Napfény Óvoda működik a településen. 

Az Óvoda 1982. május 3-án nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Első olyan óvodaként 
településünkön, mely célzottan felvállalta a nehéz sorsú gyermekek óvodai ellátását. Nagyon 
nagy hiányt pótolva ezzel, hiszen addig „szükségtermekben”, épületekben folyt az óvodai 
nevelés, s azok férőhelyei sem biztosították csak a dolgozó szülők óvodáskorú gyermekeinek 
felvételét. 
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A négy csoportszobával, a hozzájuk tartozó öltöző és mosdóhelyiségekkel kialakított 100 
férőhelyes óvoda hamar benépesült. Tágas udvarral, saját konyhával kezdte meg működését 
az intézmény, s hozzá kapcsolódott a Sinatelepen működő tagóvoda is.  

Az első időszak erőpróbáló volt valamennyi dolgozó számára, hiszen az óvoda 
vonzáskörzetében élő cigány családok gyermekei addig nem jártak óvodába. A cigány 
szülőkkel el kellett fogadtatni magát az óvodai életet, hiszen az ő életmódjukkal nem volt 
összeegyeztethető a korai intézményes nevelésben való részvétel. Voltak, akik határozott 
ellenállást tanúsítottak az óvodával, az óvónőkkel szemben, voltak, akik csak bizalmatlanok, 
kétkedők voltak, s igen kis számban ugyan, de partner is akadt köztük.  

Az óvoda 20. születésnapján a Napfény Óvoda nevet vette fel, mely egyben a helyi nevelési 
program címe is: „Napfény- Khámészki rázá”  

2009-ben a csoportok száma 9-re bővült, 3 épületben működik az óvoda.   

Igen magas, évről évre nő a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermekek közel 70%- a. Jelenleg 
logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a munkát.  

A tárgyi feltételek biztosítottak az óvoda működéséhez. Az önkormányzat anyagi 
lehetőségeihez mérten támogatja az oktatási intézményeket. 

A saját főzőkonyha helyett jelenleg tálalókonyha működik óvodánkban. A tornaszoba hiányát 
nagyon érezzük, főképpen a téli időszakban. Az udvari játékok EU szabványnak megfelelőek, 
különféle mozgáslehetőségeket biztosít a gyerekek számára.  

Óvodánk társadalmi környezetére legjellemzőbb, hogy igen magas a cigány családok száma. 
Ercsi lakosságának több mint 10%-a cigány származású, közülük csaknem 90% óvodánk 
vonzáskörzetében, az úgynevezett Savanyúréten és környékén él.  

Az itt élő családok közül néhánnyal igen nehéz a kapcsolatteremtés. Az óvodapedagógusnak 
ismernie kell a családok életét, szoros kapcsolatot kell velük kiépítenie a gyermek nevelése 
érdekében. A tolerancia elengedhetetlen feltétel az eredményességhez. Ahhoz, hogy a 
lehetőségekhez képest minél optimálisabb fejlesztést érjünk el, nélkülözhetetlen, hogy 
megismerjük a cigányság történetét, kultúráját, eltérő szokásaikat.  

Az eddigiekben leírtak ékes bizonyítékai annak, hogy az integrált nevelésnek a gyakorlatban 
történő megvalósítása során nagyon sok tényezővel kell számolni. A továbbiakban 
felsorolunk bizonyos speciális feltételeket:  

◾ a csoportlétszámok optimalizálása, mely az óvodai férőhelyek bővítésével valósítható meg  

◾ gyógypedagógiai, esetleg kis létszámú fejlesztő óvodai csoport beindítása,  

◾ a fejlesztőpedagógus és a logopédus emelt óraszámban történő foglalkoztatása,  

◾ yógypedagógus segítségének igénybevétele,  

◾ a nevelési tanácsadóval való kapcsolat kiépítése a folyamatos vizsgálatok elvégzésére. 

 A 2009/2010-es nevelési évtől 3 épületben 9 csoporttal működik óvodánk. 

 A 9 csoport kialakításával egyrészt a csoportok létszámát tudták optimalizálni, másrészt a 
korcsoportokat tudják egymáshoz közelíteni, harmadrészt pedig az óvodába jelentkezőket fel 
tudják venni. 

A Dózsa téri 4 csoportot befogadó épület továbbra is működik, emellett pedig egy pályázaton 
nyert kiírással egy 2 csoportos telephely kialakítása történt meg a Szent István utcában, illetve 
a volt tiszti óvoda felújításával még 3 csoport működik a Bercsényi utcában. 
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A nevelőtestület bővült, új dolgozók érkeztek az óvodába. 

Az udvar fejlesztése folyamatos, új udvari játékok kerültek elhelyezésre a gyermekek 
mozgásigényének kielégítésére. 

Fejlesztő pedagógus és logopédus is egyaránt tevékenykedik, emellett pedig az iskola adta 
lehetőségeket: tornaterem és úszás, tudják fejleszteni a gyermekeket. 

A Napfény Óvoda a Dózsa György tér 2. szám alatt található székhely intézményből és annak 
két telephelyéből áll, fenntartója Ercsi Város Önkormányzata. 

Az összes férőhelyek száma: 221, a csoportok száma 9, az alkalmazottak száma 31.  

Valamennyi intézményben tálalókonyha működik a HACCP rendszer kiépítésre került.  Az 
élelmezést mindenkor a közétkeztetésre a fenntartó által kiírt közbeszerzési pályázat nyertese 
biztosítja. 

Az óvoda nyitvatartási ideje alkalmazkodik a szülők igényeihez. 

Az óvoda két telephellyel való bővítése egyben azt is jelentette, hogy a város jelentős része a 
vonzáskörzetükhöz tartozik. A székhely intézmény és a Bercsényi utcában található telephely 
környékén kertes családi házak és lakótelepi lakások egyaránt vannak, a közelben található az 
úgynevezett „Savanyúrét”, településünk azon része, ahol a helyi roma lakosság többsége él. A 
Szent István utcai telephely vonzáskörzete az ú. n. Tótlik és az Újsor.  

A Sinatelepről bejáró óvodások utaztatását az önkormányzat iskolabusszal biztosítja, a buszon 
a gyermekek felügyeletéről az óvoda gondoskodik. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a gyermekek értelmi, érzelmi és szocializációs 
szintjében mutatkozó igen nagy különbségek oka az eltérő szociokulturális háttér, ezért a 
felzárkóztatást és a tehetséggondozást is egyaránt kiemelt feladatként kell kezelnünk.  A 
szülők óvodával kapcsolatos igényeit, elvárásait folyamatosan nyomon kell követnünk, 
azoknak a lehetőségekhez mérten igyekszünk megfelelni. 

Az integrált nevelésnek közel két évtizedes hagyománya van az intézményben. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beíratásának támogatása, csoportba történő 
integrálása az arányos elosztás elvének szem előtt tartásával történik. Az óvodai felvétel során 
alkalmazott eljárást az SZMSZ melléklete szabályozza.  

Az óvodáskorú roma gyerekek egyre nagyobb számban vesznek részt az óvodai nevelésben. 
Az óvodánkba járó gyermekek közel 50 %- a roma származású.  

Évről évre nő a hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek száma. A 
veszélyeztetett gyermekek száma az összlétszám 20 %-ára, a hátrányos helyzetű gyermekek 
száma pedig 65 %-ára tehető.  

A hátrányos helyzetű gyermekek csaknem kétharmada halmozottan hátrányos helyzetű. 

A minőségirányítási program kidolgozása jó alkalmat kínál az eddig végzett munkánk 
elemzésére. Rávilágít a gyengeségekre, melyeket javítani kell, erősségekre, melyekre 
támaszkodva újabb eredményeket érhetnek el, irányt mutathat a lehetséges fejlesztések 
érdekében. Az abban meghatározottak betartása, következetes alkalmazása pedig garanciát 
jelenthet a minőség iránti elkötelezettségre.  

2009/2010-es nevelési évben két csoportban bevezetésre került a Kompetencia alapú oktatás 
(TÁMOP 3.1.4), majd a 2010/2011-es nevelési évben már mind a 9 csoportban alkalmazzák. 

2009/2010-es nevelési évben megnyerték az IPR program pályázatát, melynek célja a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, segítése, fejlesztése. 
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Általános Iskola 

Kossuth Lajos Általános Iskola és az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény működik a településen, mely intézmények fenntartója a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

A gazdasági életben, a 90-es években számos kedvezőtlen változás történt. A megváltozott 
gazdasági körülmények hatására átalakult a munkaerőpiac is. A bekövetkezett változások 
kihatnak a település egészére. A lakosság összetételére jellemző, hogy igen magas az 
alulképzett személyek aránya, akik esélytelenek a munkaerő piacon, s így egyre nő a 
perifériára szoruló családok száma. Kevés a helyi munkalehetőség, a munkavállalók zöme 
ingázó. Mindez kihat a helyi oktatásra és kulturális életre is. Az elmúlt években a társadalmi 
problémák oly mértékben felerősödtek, hogy azok sajnálatos módon kihatnak az oktatási 
intézmények tevékenységére is. A tanulók létszáma az elmúlt években nagymértékben 
csökkent, mely változásokat az alábbi adatok szemléltetik: 

Tanév  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 

Tanulók 
száma  

628  549  476  419  399  369  359  331 

A változások oka Ercsiben nem csak az országosan megfigyelhető népességcsökkenés, hanem 
a szomszédos települések elszívó ereje. A közeli, jobb adottságokkal rendelkező 
Százhalombatta tagozataival vonzza a jó képességű gyerekeket. 

Az elmúlt évek próbálkozásai az emelt szintű osztályok bevezetésével nem állították meg ezt 
a kedvezőtlen iskolai folyamatot. A helyzet tovább romlik, mert amíg az előző években a 
családok jelentős része a jobb nevű, nagyobb lehetőségeket nyújtó iskola miatt vitte más 
településre gyermekét, addig napjainkban már a tanulói összetétel kedvezőtlen alakulása 
befolyásolja a szülők döntését. 

Az iskolában jelentkező magatartási problémák, a hátrányos helyzetű gyermekek számának 
növekedése mind hozzájárul ahhoz, hogy évről – évre csökken a tanulói létszám, pedig a 
városban évente kb. 100 gyermek születik, ami az iskola létszámának állandóságát 
biztosíthatná. 

Az elvándorlás sújtja az itt maradókat is. Felborul az egyensúly, szegregációs tendenciák 
alakulnak ki. Sok család hagyományos értékrendje felbomlott, a gyermekek fejlődését egyre 
kevesebb szülő kíséri figyelemmel. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermek frusztrációja 
gyakran agresszióba torkollik. Az oktatás helyett hangsúlyosabb szerepet kap a nevelés. 

 

 

 

Egészségügy 

Ercsiben három háziorvosi körzet és két gyermekorvosi körzet működik. Két fogorvos és 
védőnői szolgálat áll még a betegek rendelkezésére. Gyógyszertári ellátás helyben biztosított.  

Közel 1 milliárd forintos beruházásból megújult az Ercsi Kistérségi Egészségügyi Központ, 
melynek köszönhetően 2011. április 1-től európai színvonalú egészségügyi központ jött létre 
Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska Kajászó és a környékbeli települések lakossága számára, 
egyúttal új munkahelyi lehetőséget teremtett. Az épületben működik az Ercsi Járóbeteg-
szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
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Kultúra, társadalmi szervezetek jelenléte 

 

Eötvös József Emlékház 

Ercsi kulturális életének sajátos jelleget ad Eötvös József emlékének ápolása. A település az 
Emlékház kiállításával, és a kétévente megrendezett Eötvös-napok rendezvényeivel tiszteleg 
emlékének. 

 

Helytörténeti Kiállítóhely 

A Helytörténeti Gyűjtemény 1994-ben a település lakosainak összefogásával jött létre, mely 
az Ercsi múltjával kapcsolatos írásos, tárgyi és helyi emlékeket gyűjti.  

Négy teremből álló kiállításának a Gévay család egykori lakóháza ad otthont az Eötvös u. 7. 
szám alatt.  

 Az első teremben a hagyományos ercsi mesterségek tárgyi és képi emlékeivel 
ismerkedhetünk meg. A második helyiségben a századforduló konyhájának, a harmadik 
szobában a rác tisztaszobának hangulatos rekonstrukcióját láthatjuk. 

 A negyedik teremben régészeti emlékek (bronzkori urna, római pénzek, cseréppipák) kaptak 
helyet. 

 A XIX. század elejétől rohamosan nő a Duna Ercsi szakaszán a hajómalmok száma. Volt idő, 
mikor az uradalom és a környék búzáját feldolgozó malmok száma elérte a negyvenet. A 
molnárok jól szervezett céhbe tömörültek. Az „Ercsi és érdi becsületes Molnár és Pék 
Czéhek” díszes céhkönyve 1817-ből maradt fenn.  

 

A Művelődési Ház története 

A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással épült. A pezsgő civil kulturális élet 
igénye hívta életre az intézményt, ahol 400 főt befogadó színházterem, kisterem (kiállító) és 
több kisebb helység fogadja a környék és a település lakóit. 

 Az intézmény életében a rendszerváltás után komoly átalakulás ment végbe. Egyrészt új 
intézményekkel, tevékenységi körrel bővült, hiszen a könyvtár mellett az Eötvös József 
Emlékház és az Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely fenntartási feladatait is ellátja. Másrészt a 
település kulturális igényének kielégítése mellett szervezője lett több rendezvényeknek. 

 A Művelődési Ház és a hozzá tartozó intézmények folyamatos korszerűsítésen mennek 
keresztül. Ehhez nagyban hozzájárulnak a pályázatok útján elnyert összegek A Művelődési 
Ház teljes infrastruktúrájának felújítása mellett komplett színházi előadásokra alkalmas 
színpad, korszerű hang-, fény- és számítástechnikai eszközök, kialakítására alkalmas 
technikák állnak rendelkezésre. A Művelődési Házat a folyamatos szolgáltatások miatt - 
informatikai szolgáltatások, terembérlet, eszközkölcsönzés, könyvtár - napi 100-150 fő keresi 
fel. Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 149, klubok szakkörök résztvevőinek 
száma 500 fő. 

Az évi rendezvényeket éves szinten 5000-6000 fő látogatja. 2013-ban felújításon ment át az 
intézmény pályázati és Önkormányzati támogatásból, akadály mentesítve lett az épület , 
nyílászárókat cseréltek és klímát szereltek be. 
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 A Művelődési Ház rendezvényeinek és tanfolyamainak érdeklődői a helyi lakosságon túl a 
környező települések lakói is. 

 

Könyvtár 

A Művelődési Ház intézményegységeként működő városi könyvtárban 24.000 kötet könyv 40 
féle kiadvány és több mint 500 hangzóanyag fogadja a környék és a település közel 800 
beiratkozott olvasóját. 2005 felújították a könyvtár kölcsönző és olvasóterét, beindult az 
internet szolgáltatás, továbbá a könyvtárat új számítógépes keresési és kölcsönzési rendszerrel 
szerelték fel. A könyvtár dolgozói a Költészet Napján vers és prózamondó versenyek 
szervezését is felvállalják. 2006 évben kialakításra kerül a művelődési házban a felnőttek 
tanulását segítő konzultációs hely, ez egy e-learning rendszerrel felszerelt tanulói 
munkaállomás. Olyan speciális képzési és továbbképzési rendszer, amelyben mindkét 
dimenzióban- egyik részről tanulói oldal, másik részről tanulói oldal felkészül a korszerű 
tudás átadására, befogadására. Felmérésre kerül a térség tanulási szükségletei és elkészül a 
helyi módszer és tananyagfejlesztés. 

 A kísérleti tananyagon kívül elérhetőek lesznek, a térségben élők számára nyelvi és 
számítástechnikai tananyagok is. 

2013-ban továbbá megújultak a nyílászárók valamint klímatechnika került az épületbe, 
kialakításra került a gyermek könyvtár. 

 

A településen a civil szektor jelentős. Az alábbi társadalmi szervezetek vannak jelen a 
településen: 

• Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület 

• Ercsi Rácok 

• Ercsi Nők Lapja 

• Ercsi polgárok egyesülete 

• Zöldövezet Alapítvány 

• Zorica Közhasznú Egyesület 

• Szapáry Péter Honismeret Szakkör 

• Sinatelepért Egyesület 

• Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

• Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület 

• Honvéd Nyugállományúak Klubja 

• Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete 

• Ercsi Kulturális ifjúsági és Sport Közalapítvány 
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• Ercsi Eötvös Nyugdíjas Klub Egyesület Pávakör 

• Ercsi Egészséges Életmód Egyesület 

• Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület 

• Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

• Ercsi Vízisport Egyesület 

• Ercsi Harcművészeti Egyesület 

• Ercsi Tömegsport Klub 

• Ercsi SE 

• Ercsi Kinizsi SE 

• Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület 

• Ercsi Harcművészeti Egyesület 

• Eötvös József Diáksport Egyesület 

 

 

TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

 
Domborzati adatok 

 

A kistáj Fejér és Pest megye területén helyezkedik el. Területe 160 km2 (a középtáj 4%-a, a 
nagytáj 0,3%-a). 

A kistáj 93 és 198 m közötti tszf-i magasságú, aprólékosan felszabdalt felszínű, helyenként 60 
m-t is meghaladó relatív reliefű hordalékkúp-síkság. DK felé lejtő felszínét ÉNy-i csapású, 
tektonikusan előrejelzett teraszos völgyek völgyközi hátakra tagolják. A kistáj ÉNy-i és ÉK-i 
része alacsony dombsági hátak és lejtők, D-i része hullámos síkság orográfiai 
domborzattípusba sorolható. Völgyekkel és medencékkel tagolt felszínének jellegzetes 
domborzati formái eróziós-deróziós folyamatokkal jöttek létre, s jelentős szerep jutott a 
szerkezeti mozgásoknak is. 

Földtani adottságok 

 

A kistáj É-i és K-i szegélyén pannóniai agyagos-kavicsos üledékek találhatók a felszínen, ill. 
a felszín közelében. A terület egy részét igen eltérő vastagságú, részben eolikus, részben 
áthalmozott pleisztocén korú löszös üledékek borítják. A feküt képviselő pannóniai 
üledékekre ÉNy-i irányból helyenként 20 m-t is meghaladó kavicstakarót halmoztak fel a 
vízfolyások. A pleisztocén folyamán a többé-kevésbé egységes felszín összetöredezett, 
különböző mértékben kiemelkedett. A denudáció hatására a vastagabb kavicstakaróval 



238 
 

238 

borított felszínek többnyire megőrizték eredeti relatív magasságukat, esetleg eróziós 
„szigethegyekké” alakultak (Ercsi-, Sóskúti-löszhát). Más területeken a laza üledékes kőzet 
sokkal intenzívebben denudálódott, és lösz fedte hullámos síksággá alakult. Potenciális max. 
szeizmicitása 6-7˚ MS. 
 
 
Levegő 

 

A levegőtisztaság védelem tekintetében a településen általában véve a jogforrásokban 
meghatározott immisziós határértékek biztosítottak. Az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat legközelebbi automata állomásai Budapesten találhatóak. Manuális 
mérőhálózatnak is csak Budapesten van a legközelebbi eleme. 

A Helyi Építési Szabályzat által előírt, egyedileg meghatározott védőtávolságok és 
kialakíthatóságuk feltételei: 

- a kommunális szennyvíztisztító-telep körül 150 m, - feltétele a teljesen zárt technológiával 
való üzemeltetés, 

- a kőolaj-finomító déli telekhatárától - dél-délnyugati irányban-: 1.000 m, - feltétele legalább 
a jelenlegit meg nem haladó légszennyező-hatás biztosítása, illetve ezen túl az emissziók 
folyamatos csökkentése. 

Levegőminőségi szempontból az alábbi problémák jelentkeznek még: 

• A parlagfű terjedésének megfékezésére fokozottan ügyelni kell a közterületeken, ill. 
magánterületeken, valamint nagymértékben a külterületeken, mert jelentős mértékben 
hozzájárulhat az allergiás megbetegedések számának növekedéséhez. 

• Az utak szilárd burkolatának hiánya nagyfokú porszennyezéshez vezet. 

• Az ingatlanokon égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat. 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a 
környezet védelméről, tartalmazza az avar, nád és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályokat. Az avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással 
történhet. Fertőzés veszélye esetén külön polgármesteri engedéllyel kis nedvesség tartalmú 
anyagok (avar, kerti hulladék) égethetők. Égetni október 1. és április 30. között, szélcsendes 
időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség) esetén 10-17 óra között a tűzvédelmi előírások 
betartásával lehet, kivéve tűzgyújtási tilalom esetén. Égetni csak a megfelelően kialakított 
helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). 

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással, ha ez nem lehetséges, a hulladék elszállításával kell gondoskodni. Az 
elszállítás során a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell 
tartani. 

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
égetése, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tilos. 
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A családi ház, illetve az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, az 500 kW névleges bemenő 
teljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezésben 
csak kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyag égethető el. A berendezések és a 
kémények megfelelő karbantartása a tökéletes égés biztosítása érdekében a tulajdonos, 
üzemeltető kötelessége. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz. 

Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban 
szabad szállítani. Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, 
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. Bűzös anyagot csak lezárt tartályban, 
vagy rögzített ponyvával felszerelt járművön szabad szállítani. A városban keletkező por 
képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek 
növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az 
építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. Új utak tervezésekor a légszennyező hatás 
csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv 
telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell 
arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor. 

 

Zaj, rezgés 

 

Zaj és rezgés ártalommal kapcsolatos mérések a településen nem történtek, e tekintetben a 
környezeti terhelés elviselhető. A nagyobb forgalmú útvonalak melletti lakóházak és 
intézmények homlokzatai előtti zajterhelés nem lépi túl az OECD 1991. évi jelentésében a 
közlekedési zajmisszió 65 dB mértékű határértéket, illetve a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 
határértékeit. 

A közlekedés és gépjárműforgalom a légszennyezéshez hasonlóan a település legjelentősebb 
zajforrásra is, ami különösen igaz a nagy forgalmú utakra. Ez a terhelés esetenként a 
belterületi utcákban a legjelentősebb. 

Az ipari és szolgáltatási rendezvényi zajterhelések esetenként jelentkeztek, azonban ezek 
hatásai a jogforrásokban meghatározott határértékek alatt maradnak. 

A vendéglátó-ipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a 
hangosító berendezések engedélyezését is beleértve, a jegyző látja el. 

A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatáshoz 
hatósági engedély szükséges. 

A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni. 

A város területén belül 22.00 – 06.00 óra között tilos: akár emberi hanggal, akár hangszerrel, 
vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és a közcsendet sértő 
zajterhelési határértékeket meghaladó zaj okozása, valamint - erős zajt keltő munkák 
(betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése.  

 

Víz 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a 
környezet védelméről, tartalmazza a föld és vízvédelmi rendelkezéseket. A Duna, Kis – Duna, 
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Rába patak, Szent László patak, Válivíz vizének, növény-, állatvilágának fokozott védelme 
minden természetes és jogi személynek, szervezetnek kiemelt kötelessége. A Dunába, Kis – 
Dunába, Rába patakba, Szent László patakba, Válivíz vizébe semmilyen hulladékot juttatni, 
vagy szennyezett vizet bevezetni szigorúan tilos! A szennyvízcsatornában, a nyílt, illetve zárt 
csapadékvíz-elvezető árkokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos. 
Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvízét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező 
anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt 
csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívüli kútba, illetve 
bármilyen módon a talajba juttatni. A talaj szennyezésének megakadályozása céljából a 
földhasználó köteles – a földhasználat során – a termőföldet a minőségét rontó talajidegen 
anyagoktól megóvni. Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt 
földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott 
kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. Azokon a 
közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín 
legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre. 

A magaspart védelme érdekében biztosítandó a terület mozgásainak folyamatos megfigyelése, 
stabilitásának biztosítása a háttérterületek vízelvezetésének megoldásával, az erózióveszély 
csökkentésével. A veszélyeztetett területen építési munkák megalapozáshoz előzetes 
geotechnikai tanulmány készítendő. 

A város egyetlen vízfolyása a Benta-patak (95 km, 418 km2), amelynek mellékvize a Zámori-
patak (16 km, 63 km2). Száraz, vízhiányos terület. Árvizek nyár elején, kisvizek ősszel 
szokásosak. Az ártér területe 12 km2, amiből 2,2 km2 belterület, 3,7 km2 szántó, 5,7 km2 rét és 
legelő, 0,4 km2 erdő. A vízminőség II. osztályú, de kisvizek idején még szennyezettebb is 
lehet. A tájnak két természetes (együtt 1,3 ha) és egy mesterséges tava van, a százhalombattai 
halastó (33 ha). A talajvíz a löszhátak alatt 4-6 m, az alacsonyabb területen 2-4 m között 
helyezkedik el. Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele nagyobbrészt kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos, de É-i részén a nátrium is megjelenik. Keménysége D-en 
15-25 nk° közötti, ám Tárnoktól K-re a 45 nk°-ot is meghaladja. A szulfáttartalom É-on 60 
mg/l alatt, D-en ez érték felett van. A rétegvíz mennyisége nem éri el az 1 l/s.km2-t. A 
kútmélység ritkán haladja meg a 100 m-t, a vízhozamok 200 l/p felettiek. A tájnak mind az öt 
települése közüzemi vízellátású, de Sóskútnak és Tárnoknak nincs csatornázása. A felszíni és 
a felszín alatti vizek kihasználtsága 1984-ben 40%-os volt. A kutak terhelése azonban 
meghaladta a 80%-ot.  

Élővilág 
 

3.3.3.6-1. számú térkép: Országos jelentőségű védett területek 
(forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 
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Növényföldrajzi szempontból a kistáj az Alföld flóravidéke Mezőföldi flórajárásába tartozik. 
A legjelentősebb potenciális erdőtársulások között a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a 
gyöngyvirágos tölgyesek és a tatárjuharos löszpusztai tölgyesek említhetők. A nyílt társulások 
közül a löszpuszta-rétek is megfigyelhetők. A laposokban sziki növényzet jelenik meg, mint a 
sziki őszirózsa, a bajuszpázsit, a bárányparéj stb. 
Az erdészetileg kezelt területeken vegyeskorú, zömében keménylombos, kisebbrészt 
fenyőerdők díszlenek. Az összes erdő évi folyónövedéke 3,0-4,5 m3/ha között váltakozik. A 
mezőgazdasági hasznosítás jellemzőbb főnövényei a búza (25-40 q/ha), az őszi árpa (20-35 
q/ha), a kukorica (30-50 q/ha), a paradicsom (100-250 q/ha) és az őszibarack (10-30 q/ha). 
 
 
Táj- és természetvédelem 

 

Az országos védettségűnek minősülő lápterületeken és 100 m-es környezetükben bármilyen 
tevékenység, valamint épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 
elhelyezése csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. A Duna - menti 
természeti területen bármilyen tevékenység, valamint épületek, építmények, nyomvonalas 
létesítmények és berendezések elhelyezése csak az Önkormányzat és a vízügyi hatóság 
hozzájárulásával, valamint a természetvédelmi hatóság állásfoglalásának figyelembe vételével 
végezhető. Az ökológiailag értékes, területrendezési tervekben meghatározott ökológiai 
hálózatok által érintett területek bányászati szempontból kivett helyeknek minősülnek. 

Ercsi Város Önkormányzata Képviselőtestületének egyes helyi jelentőségű természeti emlék 
védetté nyilvánításáról szóló 44/2004. (XII.3.) Kt. sz. rendelete szerint a rendelet 1. §-ában 
előírt természetvédelmi védettséget élvező fa: Quercus robur (kocsányos tölgy). Termőhely: 
Ercsi határában, a Kis-Duna sziget ÉK-i sarkán. Hrsz.: 040. Védetté nyilvánítás indoka: A fa 
kora kb. 200 év, amely országos szinten is ritkaságnak számít. A fa törzsének kerülete kb. 517 
cm, magassága kb. 15 m. 

 
 
ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

 

A településképi jelentőségű területek közé tartozik minden olyan telek és építési telek, amely 
közvetlenül határos az M6-os autópályával, a 6-os úttal (Rákóczi Ferenc és Érdi út), a 6204 j. 
ök. úttal (Dózsa György út), a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonallal, az egyéb meglévő és 
tervezett országos és helyi fő- és mellékutakkal (pl. Dózsa György út, Szent István út, 
Táncsics Mihály utca, a Fő utca, Bajcsy-Zsilinszky út, a Mártírok útja) a tervezett 
vasútvonallal és a Dunával, vagy az azokkal közvetlenül határos párhuzamos közterületekkel, 
továbbá, amelyek a rehabilitációra váró városközponti és cukorgyári területeken találhatóak. 

Műemlékek: Római katolikus templom 

Építtette gróf Szapáry Péter főgenerális 1762-1767 között késő barokk, néhol copf és rokokó 
stílusban. Helye a hatalmas, arányosan kialakított tér, a Templom tér, melyet 1939-ben épített 
bástyafal övez. Egyik oldalán játszótér, a másikon sétány és a Polgármesteri Hivatal található 
napjainkban. 

 

Építészeti értékek és kültéri szobrok 
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• Vízen járók, vízimolnárok emlékhelye. A Duna áldozatainak emlékére állítatta Ercsi 
város Önkormányzata 2000-ben. 

• Nagymagtár (granárium). Ma is eredeti a funkcióját tölti be, újjáépült 1772-ben. 

• Tűzoltótorony. A századforduló első éveiben, 1903-ban épült a város akkor még 
többnyire nádtetős házainak védelmére. A torony a város közepén, szép és jellegzetes, 
a múltat idéző építmény maradt. 

• Szent Erzsébet kápolna a cukorgyári lakótelepen. Épült 1934-ben, Szent Erzsébet 
tiszteletére, főként a cukorgyári lakók, hívők számára. A neogótikus kápolna 
érdekessége a színes zsolnai majolikás cserepekkel burkolt tetőzet. A magyar 
szenteket ábrázoló üvegablakait Róth Miksa készítette. 

• Református templom. Épült 1930-ban szecessziós stílusban a Dózsa György utca 32. 
szám alatt a helyi református gyülekezet számára. A templom falára 1995-ben 
helyezték el az Ercsiben született Rupp Kornél (1865-1900) emléktábláját. A 
templomot Vásárhelyi Dezső tervei alapján építette Makra Sándor és Fia majosházi 
építési vállalkozó. 

• Római katolikus zárda. Ez az épület ad helyet a speciális tantervű Kossuth Lajos 
Általános Iskola számára. Épült 1899-ben, az emelet 1933-ban. 

• Világháborús emlékmű. Készült 1943 nyarán, a Duna-parti sétányon. Anyaga fehér 
műkő, Reviczky Hugó alkotása. 

• II. világháborús emlékmű. Tardosi vöröskőből készítette Gieber János tardosi 
kőfaragó mester 1991. november 2-ára. A rajta lévő márványtáblák az elesett és 
elhurcolt áldozatok neveit őrzik.  

• Báró Eötvös József szobra. Egészalakos ülőszobor a Művelődési Ház előtt, 1962-ben a 
ház avatásának napjára készült el. Vilt Tibor alkotása a bronzból készült mű. 

• II. Lajos király emlékhely. Az eredeti emléktábla a mohácsi csata 400. évfordulójára 
készült 1926-ban, de a háború alatt megrongálódott. 1996-ban a Szapáry Péter 
Honismereti Szakkör Természet és Sportbarátok köre rendbe hozta. Erős talapzatra 
helyeztetve emlékhelyet alakított ki eredeti helyén, az Eötvös utca sarkán. 

• Bosnyák Nepomuki Szent János szobor. Az eredeti szobrot az 1838-as nagy árvíz 
hozta, melyet a jeges ár feltolt a Rába patakba. A háború alatt az eredetileg fából 
készült szobor elpusztult, majd 1996-ban újították fel a rác ősök és búcsújárók 
emlékére. 

• Millecentenáriumi emlékmű. 1996-ban készült a régi monostor köveiből a Templom 
téren. Az 1116-ban még Ercsi szigetén épült Szent Miklós monostor fellelhető 
köveiből. 

• Merengő. A bronzszobrot Cyránszki Mária szobrász készítette, melyet az Egészségház 
parkjában helyeztek el, 1986-ban. 

• 1848-as emlékmű. Az emlékmű két részből áll, a Petőfi szoborból és Az aradi 
vértanúk emlékoszlopából, melyen láthatók a hősök arcképdomborművei. Domonkos 
Béla szobrászművész bronzból és műkőből készült szobrát 1998. március 15-én 
avatták fel a város központjában lévő Március 15. téren. 
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• Gróf Wimpffen Frigyes kereszt. Ercsi és Ráckeresztúr között a fiatal gróf tragikus, 
halálos balesetének emlékére állíttatta a család 1934-ben, melyet felújítottak, 1994-
ben. 

• Vörös Kereszt. A város déli határán a település kezdetét-végét jelöli. Épült 1995-ben a 
régi fakereszt helyébe, a búcsújárók emlékére, közadakozásból. 

• Templom téri kereszt. Szoros tartozéka a Templom tér épületeinek, szobrainak. 
Építése a század elejére tehető, melyet azóta többször felújítottak. 

A műemlékek, szobrok, helyreállításában és megmentésében nagyon fontos szerepet töltött be 
az ercsi Szapáry Péter Honismereti Szakkör. 

A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezetükben fekvő területek 
jelenlegi és tervezett használati módját korlátozzák, vagy lehetetlenné teszik. A beépítésre 
szánt gazdasági területeken csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek 
(a) összhangban vannak a rendezési terv terület-felhasználási és szabályozási előírásaival; 
(b) igazolhatóan teljesítik a technológiai, kibocsátási és környezetminőségi határértékeket, 
normatívákat; 
(c) a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő védett/védendő létesítmények, területek irányában 
a meglévő és tervezett ipari és szolgáltató tevékenységek együttes terhelő hatását nem növelik 
a megengedett mérték fölé. 
 
A beépítésre szánt területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és 
robbanásveszélyes tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti 
kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető. 
 
A várhatóan vagy bizonyítottan jelentős környezeti hatást okozó tevékenységek telepítésénél, 
a termelés vagy szolgáltatás mennyiségi jellemzőinek változásánál, a kibocsátások minősített 
megváltozásánál a tulajdonosnak, a beruházónak, érintett gazdálkodónak dokumentálnia kell a 
környezeti hatásokat az engedély megalapozáshoz. 
 
Ehhez 
- a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek körét és tartalmi követelményeit, 
valamint a környezetvédelmi engedély kiadásának feltételeit is megadó, érvényes szabályozást 
kell alapul venni. 
- a környezeti hatásvizsgálat körébe nem sorolt tevékenységeknél a környezet-terhelési 
vizsgálatok elvégzését, eredményeit kell dokumentálnia a beruházónak. Ebben a hatások 
jellege, mértéke, területi kiterjedése és az érintett népesség határozandó meg és a kedvezőtlen 
hatások megelőzésére, mérséklésére tervezett intézkedések, beavatkozások rögzítendők. 
 
A város fejlesztése, a termelő és szolgáltató beruházások telepítése esetében a természeti és 
épített környezettel összhangban lévő megoldásokra, tiszta technológiák és zárt rendszerek 
alkalmazására kell törekedni, hangsúlyt helyezni; az engedélyezéseknél az ilyen 
vállalkozásokat, megoldásokat kell előnyben részesíteni. 
Ercsi város közigazgatási területén csak környezetbarát létesítményre adható ki engedély. 

 

Régészeti értékek 

A Helyi Építési Szabályzat tartalmazza a régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák (bontás, 
alapozás, pince- és mélygarázs építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények 
építése, tereprendezés) végzésére, illetve telekalakításra vonatkozó előírásokat, mely szerint a 
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felsorolt tevékenységek csak a területileg illetékes örökségvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával kerülhet sor. 

Régészeti érdekű területnek minősülnek a Duna melletti magas part és az alacsonyabb 
fekvésű árvízmentes sáv 4–500 m szélességben bel- és külterületen egyaránt; a Szent László 
patak és a Váli-víz mindkét oldalát kísérő magaslatok; továbbá a Duna medrének teljes ercsi 
szakasza. Régészeti érdekű területeken tervezett engedélyköteles munkák esetén az illetékes 
örökségvédelmi hatóságot véleményező szervként meg kell keresni. Amennyiben régészeti 
lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során régészeti lelet, vagy emlék kerül elő, 
haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot. 

 

A település helyi értékvédelem alá vont építményei: 

- Tűzoltótorony: Szt. István u. 2, hrsz: 897 

- Református Templom: Dózsa Gy. u. 32, hrsz: 985. 

- Iskola, eredetileg Római katolikus volt zárda: Kossuth Lajos utca 17, hrsz: 270. 

- I. világháborús emlékmű: Duna-parti sétány, hrsz: 166/3. 

- II. világháborús emlékmű: Duna-parti sétány, hrsz: 166/3. 

- Báró Eötvös József szobra: Eötvös tér, hrsz: 919. 

- II. Lajos emlékhely: Eötvös J. u. és Bajcsy-Zs. u. sarka, hrsz: 78. 

- Bosnyák Nepomuki Szent János szobor: Mártírok útja, hrsz: 240. 

- Millecentenáriumi emlékmű: Templom tér, hrsz: 23. 

- 1848-as emlékmű: Március 15. tér, hrsz: 977. 

- Gróf Wimpffen Frigyes kereszt: hrsz:0236 

- Vörös kereszt: Bajcsy Zs. utca, hrsz: 030. 

- Merengő, bronzszobor: Esze Tamás u. 10-14. hrsz.: 1083 

- Régi víztorony: Jászai Mari u., hrsz.:114 

- Nagyhíd 

- Kishíd 

- Komp – híd 

- Vízenjárók és a Duna áldozatainak emlékműve: Dunaparti sétány, hrsz.: 166/3 

- Kisvonat és lámpa: Eötvös tér, hrsz.: 919 

- Szent István Korona emlékmű: Szt.István tér, hrsz.:923 

- Római határkő: Templom tér, hrsz.: 1 

- Templom téri kereszt: Templom tér, hrsz.: 1 

- Kápolnai úti kőkereszt 

- Címer emlékmű a címerparkban: Villanytelep utca eleje 

- Útmenti kereszt: Sinatelep 

- Kerekes kút: Hadak útja 
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- Macskakő út: Szent István út végétől a Bajcsy-Zs. út. végéig 

- Plébánia előtti lépcső: Fő u. 

- Cukorgyár épületei (az ipari és lakóépületek együttesen) 

- Sinatelepi kúria: Sinatelep 

- Dombormű az Egészségügyi Központban és Napfény Óvodában 

- Malom épület: Rákóczi Ferenc út és Jókai Mór utca sarka, hrsz.: 1173/5 

 

Kulturális örökségek 

A városban az Eötvös József Művelődési Ház a legjelentősebb kulturális intézmény 
színházteremmel és 22 000 kötetes könyvtárral. 

Helytörténeti Kiállítóhely 

A Helytörténeti Gyűjtemény 1994-ben a település lakosainak összefogásával jött létre, mely 
az Ercsi múltjával kapcsolatos írásos, tárgyi és helyi emlékeket gyűjti. Négy teremből álló 
kiállításának a Gévay család egykori lakóháza ad otthont az Eötvös u. 7. szám alatt. (24. sz. 
melléklet). Az első teremben a hagyományos ercsi mesterségek tárgyi és képi emlékeivel 
ismerkedhetünk meg. A második helyiségben a századforduló konyhájának, a harmadik 
szobában a rác tisztaszobának hangulatos rekonstrukcióját láthatjuk. A negyedik teremben 
régészeti emlékek (bronzkori urna, római pénzek, cseréppipák) kaptak helyet. A XIX. század 
elejétől rohamosan nő a Duna Ercsi szakaszán a hajómalmok száma. Volt idő, mikor az 
uradalom és a környék búzáját feldolgozó malmok száma elérte a negyvenet. A molnárok jól 
szervezett céhbe tömörültek. Az „Ercsi és érdi becsületes Molnár és Pék Czéhek” díszes 
céhkönyve 1817-ből maradt fenn.  

A dunai malom ábrázolását láthatjuk Bosnyák Anna 1942-ben készült festményén. 
Megismerhetjük Bublik Ferenc hentes és mészáros mester eszközei mellett az ercsi cigányok 
egykori jellegzetes mesterségének, a teknővájásnak az emlékeit is. Itt kerültek elhelyezésre a 
régi mezőgazdasági eszközök, az egykori aratásokról készült felvételek. Bemutatásra kerülnek 
a Wimpffen családdal kapcsolatos tárgyi emlékek és dokumentumok. A tárlóban és a tablókon 
a század első felének iparos élete rajzolódik ki a látogatók előtt.  

Figyelmet érdemelnek a két világháború közötti időszakot bemutató fényképek, különösen az 
egykori strand pezsgő életét megörökítő felvételek. 

A kiállítás létrehozásáért az ercsi Szapáry Péter Honismereti Szakkört és a százhalombattai 
Matrica Múzeumot illeti dicséret. A kiállítást Dr. Poroszlai Ildikó rendezte. A gyűjtemény 
állománya folyamatosan növekszik, jelenleg a tárgyi emlékek száma meghaladja az 1500 
darabot, fotóarchívuma 2500 felvételt őriz. 

Eötvös József Emlékház 

Ercsi kulturális életének sajátos jelleget ad Eötvös József emlékének ápolása. A település az 
Emlékház kiállításával, és a kétévente megrendezett Eötvös-napok rendezvényeivel tiszteleg 
emlékének. 
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Sport 

A városi Sportcsarnok kézilabdapályával, küzdőtérrel és úszómedencével várja a sportolni 
vágyókat. Ercsinek a 20. század elején alakult egy focicsapata: az Ercsi Kinizsi SE. A 
városnak jól szereplő kézilabda csapata is van: az Ercsi SE.  A csapat az NB1/B tagja.  

Zöldfelületek 

 

A település növényzettel fedett területei, a közparkok, a köz- és magánkertek, az út- és 
térfásítások, a zártkertek, az erdők és a mezőgazdaságilag művelt területek együttesen 
alkotják a település zöldfelületét. A zöldfelületek a növényzet tömegétől, 
állományszerkezetétől függően befolyásolják, módosítják a belterületen a mikroklimatikus 
viszonyokat, a levegőállapotát, minőségét, s együttesen kondicionáló hatásúak. 
 
Mindezeken a kedvezőkörnyezeti-, egészségi és esztétikai hatásokon túl a színvonalas 
idegenforgalomnak szintén alapvető feltétele a vonzó belterületi környezet kialakítása és 
gondozása. Ezért a településkép formálásában meghatározó közterültek rendezettségét ill. 
„díszítettségét” biztosítani kell. A növények településképi szerepe is fontos, és a zöldterületek 
rekreációs hatása is páratlan érték. 
A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rét-
legelő és nádas területek és vízfelületek, másodlagos elemei a fennmaradó területek (telkek) 
növényzettel fedett részei, amelyeket biológiai aktivitásuk megőrzésével vagy növelésével 
kell fenntartani, az alábbi szempontok szerint: 

Gondoskodni kell a zöldterületek és zöldfelületek arányának megőrzéséről, illetve 
növeléséről, ennek érdekében a tulajdonos, illetve a használó köteles a tulajdonában, illetve 
használatában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket: 

a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jókarban tartani vagy tartatni; 

b) a kórokozóktól, a kártevőktől, a rongálóktól valamint a szakszerűtlen kezelésektől 
megóvni; 

c) fejleszteni, illetve a használat mértékének megfelelően fenntartani és felújítani. 

A beépítésre szánt területek építési övezeteiben, közlekedési és közműövezetekben, illetve 
vízgazdálkodási övezetekben új zöldfelület létesítését - a terület-felhasználás változás 
jellegétől függően- kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell 
elvégezni. 

Az egyes építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel 
fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb 
növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető számításba. 

Az egyes telkeken belül kötelezően létesítendő védő zöld sáv kialakítása és fenntartása a 
telektulajdonos feladata. A védő zöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és 
cserjék) kell kialakítani. A zöldterület és zöldfelület tulajdonosa köteles gondoskodni a 
zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról.  

A kistáj mérsékelten meleg, száraz terület, számottevő vízhiánnyal. É-i és Ny-i peremén 
mérsékelten tagolt, löszfedte alacsony dombságok helyezkednek el, melyeket csernozjom 
barna erdőtalajok borítanak. Rajtuk a szántóföldi hasznosítás a túlnyomó, amit kevés 
tatárjuharos lösztölgyes liget tagol. 
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A terület több, mint 80%-a mély talajvizű löszös síkság, melynek talajtakarója is egységes, 
mészlepedékes csernozjom. Emiatt művelésében is a szántóföldi jelleg volt a túlnyomó. De ez 
utóbbi évtizedekben a települések ipari fejlesztésével párhuzamosan megnőtt a szaporodó 
lakosság szőlő- és gyümölcsösként használt területe is. A részben telepített akácosokból, 
részben a hajdani tatárjuharos lösztölgyesek maradványaiból álló erdők foltjai is enyhítik a 
különben erős kultúr sztyepp jelleget. 

A patakvölgyek széles, friss öntésiszapos felszínén réti öntéstalajok alakulnak ki, melyek felét 
szántók, a többit kertek és ártéri ligeterdők foglalják el, de nagy itt a belterület részaránya is. 

 

KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

 

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról. 

Magyarországon a földrengés tevékenység mérsékelt, évente átlagosan 5-8 olyan földrengés 
fordul elő, amelyet a lakosság már érzékel. Az épületkárokat okozó földrengések 10-15 
évente fordulnak elő. Az eddigi adatok alapján sem a megyére sem Ercsire nem jellemző 
olyan nagyságú földrengés, amely katasztrófa veszélyével fenyegetne. 

Fejér megyéhez legközelebbi földrengés forrásterület a Balatontól délre (DNy-ÉK-i) 
elhelyezkedő Kapos vonal mente, ahol az eddigi legsúlyosabb Mercalli-Sieberg skála szerinti 
5-6,6° földrengés fordult elő. 

Az alábbi térkép szerint a település egy esetleges földrengések következtében 50 év alatt, 
10%-os meghaladási valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulása 0,14 g 
(gravitációs gyorsulás) lenne. 

3.3.5-1. ábra: Magyarország szeizmikus zónatérképe (forrás: 
http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely 
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Ercsi veszélyeztetettsége több tényezőből áll:  

• közlekedési veszélyeztetettség (közúti vegyi katasztrófa) által, a településen működik 
veszélyes ipari/vegyi üzem  

• árvízi-belvíz által: Duna folyó közelsége 

• rendkívüli időjárási viszonyok (szél-hóvihar, jegesedés, felhőszakadás) által.  

• tüzek, robbanások által. 

Veszélyes ipari nagyüzem a közelben a Dunai kőolaj finomító. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján keresztül elérhető egy mobil 
eszközökre optimalizált alkalmazás, mely azonnali tájékozódás biztosít a lakóhely, úti céljuk 
által érintett területekre, ezen kívül, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. 

 

GAZDASÁGI HELYZETKÉP 

 

Ercsi több mint 165 korlátolt felelősségű társasággal, 93 betéti társasággal, és 434 
magánvállalkozással és 1 részvénytársasággal rendelkezett 2013-ban a KSH adatai szerint. 
 
Ercsi Magyarország centrumában, Budapest déli peremétől mintegy 15 km-re helyezkedik el. 
Közigazgatásilag a Közép-Dunántúli Régióhoz, azon belül Fejér megyéhez, a Martonvásári 
járáshoz tartozik. 
Környezeti terhelés szempontjából a Dunai kőolaj finomító található a közelben. 

 

Foglalkoztatási helyzet 
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Az elmúlt évtizedekben, a foglalkoztatásban országos szinten csökkent a munkahelyek száma, 
valamint a koncentrációja. Ez a tendencia Ercsire is igaz. 

A településen mind a munkanélküliek száma mind a tartósan álláskeresők száma 2012 óta 
csökkenő tendenciát mutat, de még így is magasabb a 2008-as gazdasági válság évében 
regisztrált álláskeresők számánál. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú 
népességből 2013. december 20-án 8,3 % volt, ami a legmagasabb a járásban. 

3.3.6.1-1. sz. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők (a 180 napon túli nyilvántartottak 
számával együtt) számának éves változása 

Időszak 
Nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen (fő) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen (fő) 

2000. év 369 209 
2001. év 332 170 
2002. év 312 173 
2003. év 334 212 
2004. év 367 198 
2005. év 379 212 
2006. év 429 212 
2007. év 406 256 
2008. év 455 271 
2009. év 633 339 
2010. év 619 396 
2011. év 645 373 
2012. év 650 365 
2013. év 472 215 

(forrás: KSH, adott évben január 1-én) 

A regisztrált 180 napon túl munka nélkül levők aránya a nyilvántartott álláskeresők körében 
45,6 %. A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből 
3,8 %. 

 

3.3.6.1 -2. sz. táblázat: Munkanélküliségi arány megyei és települési szinten 

 
Fejér megye Martonvásári járás Ercsi 

munkanélküliségi ráta 5,2 % 5,4 % 8,3 % 

(forrás: KSH interaktív térképek 2013. dec. 20.) 

 

A Martonvásári járás gazdasági mutatói alacsonyabbak a megye átlagánál minden jelzőszám 
tekintetében. A település foglalkoztatottsági szempontból és a jövedelemviszonyok 
tekintetében is gyengébben teljesít, mint a regionális, megyei és járási adatok. 

3.3.6.1 -3. sz. táblázat: Ercsi jövedelemviszonyai 



252 
 

252 

2011-es adatok Régió Megye Járás Ercsi 

1000 lakosra jutó adózók száma 471,6 472,4 437,9 399,1 

SZJA alapot képző jövedelem egy 
adófizetőre (ezer ft) 

1952 2039 1973 1870 

SZJA alapot képző jövedelem egy 
állandó lakosra (ezer ft) 

921 963 864 746 

SZJA egy állandó lakosra (ezer ft) 135 142 119 106 

(forrás: KSH interaktív grafikonok) 

Ercsiben fontos a mezőgazdaság szerepe, elsősorban a gabona-, kukorica-, cukorrépa- és en 
alapszik. Az élelmiszeripar is jellemző, 1998-ig jelentős cukorgyártás is folyt. Kisebb 
könnyűipari létesítmények működnek a kialakított Ipari Parkban. Jelentősebb létesítménye a 
Musashi gyáregysége. Fő megélhetési forrás a városban a szolgáltatás és a kereskedelem, 
amelynek a település nagy átmenő forgalma és regionális központi jellege egyaránt kedvez. 

Ercsiből nyílik a MOL kőolaj finomítójának déli kapuja. Százhalombatta területéről Ercsi 
északi részébe is átnyúlik a finomító területe. A lakosság legnagyobb része a százhalombattai 
MOL Rt. és a Dunamenti Hőerőmű dolgozója. Fellendülőben vannak a helyi kis- és 
középvállalkozások is. 

 

Idegenforgalom 

 
Az idegenforgalom szerepe elenyésző a településen. Az itt töltött vendégéjszakák száma 
nagyon alacsony, mivel nincs a településen szálláslehetőség.  

 

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

 

Közúti közlekedés 

A város a 6-os elsőrendű főút mentén terül el. Az M7-es autópályáról a városba Martonvásár 
és az azt kettészelő 7-es elsőrendű főútról lehet eljutni. Az M6-os keresztezésével egy 
mellékút kapcsolódik még a településhez. 

A településnél komp is működik a Dunán, amely Szigetújfaluval köti össze a várost. 

Vasúti közlekedés 

Ercsi a Budapest–Pécs vasútvonal Budapest–Pusztaszabolcs közti elővárosi jellegű 
vonalszakasza mellett fekszik. 

 

Tömegközlekedés 

Sűrű autóbusz összeköttetésben áll Budapesttel, Martonvásárral, Százhalombattával és 
Dunaújvárossal. 

Kerékpáros közlekedés 
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Ercsi központi utcájában van kijelölt kerékpársáv, de a szomszédos településeket nem lehet 
megközelíteni kerékpárral. 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁS 

 

Ivóvízellátás 

A település vízellátása a Duna mentén elhelyezkedő parti szűrésű vízbázisból biztosított. A 
rendszer 100 %-ban kiépített. A rácsatlakozás közel 95 %-os. 

Az ivóvíz ellátás közművei 100%-ban az önkormányzat tulajdonában vannak. 

Szennyvízelvezető hálózat 

Ercsi Város Önkormányzata döntött arról, hogy a település szennyvízhálózatának bővítésére 
és korszerűsítésére valamint a szennyvíztisztító rendszer fejlesztésére pályázatot kíván 
benyújtani, vagyis a fejlesztéseket a Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és 
tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós 
pályázati konstrukció” keretein belül kívánta megvalósítani. A pályázat sikeres volt, a 
beruházás megvalósult. A projekt folyamán a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, 
valamint Ercsi Sinatelep és Alsó-Sinatelep településrészeken szennyvízcsatorna hálózat 
bővítésére került sor. 
 
A település meglévő és újonnan kiépült szennyvízhálózatának elemei is az önkormányzat 
tulajdonában kerültek. Ercsi város kiépített csatornahálózata elválasztott rendszerű, 
gravitációs csatorna. Ercsi Sinatelep és Ercsi Alsó-Sinatelep település részek csatornázása a 
közelmúltban fejeződött be. 
 
Ercsi város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését LIQUID-PORTER Kommunális 
Szolgáltató KFT. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24.) látja el az önkormányzattal 
kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az 
Ercsi, 2822 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába lehet 
elhelyezni. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a város közigazgatási területén földre, 
felszínre kiengedni tilos, elhelyezése csak az annak fogadására kijelölt szennyvíztisztító-
telepen lehetséges. 
 
Szennyvízkezelés 

A szennyvíztisztító kiépítése előtt a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségére 
vonatkozóan a jelenlegi határértékeknél kevésbé szigorú előírások voltak érvényben, ezért a 
működő telep nem volt alkalmas az üzemeltetési engedélyben előírt tápanyag eltávolítás 
megvalósítására. A nitrifikációra tervezett technológia a lökésszerű terhelések idején befolyó 
magas KOI, BOI5, ammónia és összes lebegőanyag tartalmú szennyvizet nem volt képes úgy 
tisztítani, hogy a KOI és BOI5 csökkenés mértéke elegendő legyen a nitrifikáció 
lejátszódásához. Bár az ülepítők megfelelő lebegőanyag tartalmú szennyvizet biztosítanak, az 
összes N és az ammónia határérték túllépése többször bekövetkezett, gyakran magas KOI és 
BOI5 koncentráció mellett.  
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A telep elfolyó tisztított szennyvize több alkalommal meghaladta az előírt határértékeket, 
mely szükségessé tette a meglévő technológia átalakítását és annak fejlesztését. A 
következőkben ismertetett átalakítás alkalmazásával biztosítható az érvényben lévő tisztított 
szennyvíz határértékek teljesítése a jövőben is. 

A településen a teljes csatornázottság kiépülése mellett összesen 972 m3/d tisztítandó 
szennyvízmennyiséggel lehet számolni, melyből a szippantott szennyvíz mennyisége 39 m3/d. 

A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztelep üzemeltetését a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. végzi. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

A Helyi Építési Szabályzat szerint az új burkolt felületű utaknál a csapadékvíz elvezetést meg 
kell oldani. Húsz gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt 
szegéllyel és vízzáró burkolattal szabad, a felületéről összegyűlő csapadékvizet hordalékfogó 
műtárgyon keresztül szabad csak a csapadékcsatorna hálózatba, élő vízfolyásba vagy nyílt 
árokba vezetni. Szénhidrogén szennyezettségnek kitett útról, illetve parkoló felületről 
összegyűlő csapadékvizeket benzin és olajfogó műtárgyon is keresztülvezetve szabad 
befogadóba vezetni. A beépített, illetve beépítésre szánt területen a csapadékvíz elvezetésére 
az út szilárd burkolatú kiépítésénél, illetve rekonstrukciójánál zárt csapadékvíz 
csatornahálózatot kell kiépíteni. (Hosszútávon nyílt árkos csapadékvíz gyűjtés beépített, 
illetve beépítésre szánt területen csak földúttal feltárt területen, illetve beépítésre nem szánt 
területen és külterületi út mentén maradhat fenn.)  

A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árkok vízszállító képességét nem 
korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne 
okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és kizárólag egy áteresz 
létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!). Az áteresz szélessége 
telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsibehajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél 
jobban nem emelkedhet ki a kocsibehajtó felszínéről és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a 
szegély. A nyílt árok fenekét és max 50 cm magasságig az oldalát szint-, medertartás és a 
karbantarthatóság érdekében burkolni kell. Nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen az árok 
telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé 
alakítása nem lehetséges, sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében. 

 

Elektromos-energia ellátás 

A település elektromos-energia ellátása 120/20 kV-os transzformátor állomásból történik. A 
település belterületén a villamos energia ellátást oszloptranszformátorok valamint kis- 
valamint középfeszültségű légvezetékek biztosítják.  

A lakások, lakóházak, valamint a közintézmények energiatakarékosságra és az 
energiahatékonyság növelésére irányuló törekvéseit támogatni kell.  

További teendők: 

• Energetikai átvilágítások ösztönzése 

• Utólagos hőszigetelések, energia megtakarítást eredményező beruházások támogatása, 
energia hatékony és energiafelhasználást csökkentő technológiák alkalmazásának ösztönzése 
és megvalósítása. 
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• Alternatív energiaforrások alkalmazásának ösztönzése. 

• Megújuló energiaforrások és energiatakarékossági beruházások támogatása. 

 

Gázellátás 

A gázhálózat szintén kiépült a településen. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Ercsi Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai 
utca 39.). 

Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint 
elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által 
működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére 
szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el. 
A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében – 
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Ennek lebonyolítása és megszervezése, az 
ingatlantulajdonosok értesítése a Közszolgáltató feladata. 
 

3.3.8-1. táblázat: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rendszeres 

hulladékgyűjtésbe 
bevont lakások száma 

(db) 

3020 3020 2988 2988 2988 2989 2988 

 

A táblázatból látszik, hogy a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) enyhén 
csökkenő tendenciát mutat a településen.  

 

Szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok 
 
Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint 
elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által 
működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére 
szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el. 
A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék 4,1 tonna 
volt 2013-ban. 
 
A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében – 
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 
 
Illegális hulladék kihelyezés 
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Az illegális hulladék lerakások száma időről-időre változik. Főleg mezőgazdasági területeken, 
útszéleken találkozhatunk velük. 
A hulladék összetétele az illegális lerakókon megszokott összetételhez hasonló. Megtalálható 
az építési törmelék, gumi, bútorok, elhasznált elektronikai berendezések. 
 
 

A FENNTARTHATÓSÁG HELYI PROGRAMJÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSA 

 FÓRUMOK, PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK 
 

Az önkormányzat feladata a párbeszéd kezdeményezése és lefolytatása a lakossággal, a helyi 
szervezetekkel és a magánvállalkozókkal. Együttműködési fórumokat kell kialakítani és 
működtetni. A részvétel intézményeinek fejlesztése érdekében meg kell teremteni a 
fenntarthatósággal kapcsolatos programokban érintett szektorok folyamatos dialógusát 
biztosító együttműködést. Meg kell teremteni az aktív társadalmi részvétel társadalmi 
elismerésének feltételeit, hogy nyilvánvalóan érdemes legyen ezt a viselkedésmintát 
választani a közösségi léttől, társadalmi részvételtől való elzárkózással szemben. Az egyén és 
a közösség közti harmónia kialakítása érdekében a „jó kormányzás” elveinek megfelelően 
meg kell alkotni a társadalmi együttműködés egységes szabályozását és annak intézményi 
feltételeit. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a lakosság jogai, lehetőségei és 
kötelességei ismeretében döntsön saját sorsáról. 

A tárgyalások és a közmegegyezés során a helyi hatóságok megismerhetik az állampolgárok, 
a helyi, a civil, a közösségi, az üzleti szervezetek egyéni, sajátos kezdeményezéseit és 
megszerezhetik a legjobb stratégiák kialakításához szükséges információkat. A tárgyalások 
nyomán növekedhet a háztartások tudatossága a fenntartható fejlődés különböző területein. 

 

KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ PROBLÉMAELEMZÉS 
 

A problémaelemzést segítő ún. SWOT elemzés egy a stratégiai kérdésekkel kapcsolatos 
döntéseket segítő elemzési módszer. A SWOT analízis klasszikus értelmezésében az 
Erősségek-Gyengeségek tényező-páros a belső tényezőket, míg a Lehetőségek-Veszélyek 
páros a külső tényezőket elemzi. A belső tényezők esetén az ide tartozó jellemzőkre, azok 
alakulására a település saját intézkedéseivel hatással lehet, így a későbbiekben befolyásolni 
tudja az elemzés idején rögzített állapotot. A külső tényezőkre a település önmagában 
viszonylag kis befolyással rendelkezik. 

A SWOT elemzés eredményét a 4.2 sz. táblázat foglalja össze. 
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4.2 sz. táblázat: A SWOT elemzés eredménye 

ERŐSSÉGEK 

• szép táj, környezet 

• természetvédelmi szempontból jelentős növény- és 
állatvilág  

• jó közúti kapcsolatok 

• Duna közelsége 

• jó mezőgazdasági adottságok 

• ipari hagyományok 

• a Közép- és nyugat magyarországi területekhez képest 
olcsóbb, de ugyanolyan jól képzett munkaerő 

 

GYENGESÉGEK 

• természeti adottságok kihasználatlansága 

• helyi munkahelyek hiánya és az ezzel járó ingázás 

• lakossági környezettudatosság alacsony 

• az interaktívitást nélkülöző települési honlap 

• a mezőgazdaság alacsony jövedelmezősége és a tőkehiány 

• oktatási rendszerből szakmai képzés helyi szinten hiányzik 

• felújításra váró zöldfelületek, városközponti funkciót betöltő 
illetve általában a közösségi hiánya 

• megújuló energiák kihasználatlansága 

• munkanélküliség, különösen nagy az alacsony képzettségű, 
tartósan munkanélküliek száma  

• kevés idegenforgalmi szálláshely 

• kulturális programok hiánya 

• kisebbségi problémák megoldatlansága  

• romló közbiztonság 

• kerékpárút hiánya 

• tájidegen növényhasználat 

• nem elég szigorú helyi építési szabályzat 

• civil szervezetek, megmozdulások nem megfelelő 
összehangolása 

• nincs megfelelő számú ifjúsági találkozóhely 

• szórakoztató és egyéb szabadidős lehetőségek hiánya (mozi, 
park…) 

• mecenatúra hiánya 

LEHETŐSÉGEK  

• a környezetvédelmi, és komplex turisztikai célokat 
támogató hazai és EU politika  

• a kistérség együttműködésének javítása helyi és 
interregionális szinteken is  

• az ipari szektor megtelepedésének lehetősége a jó 
közúti kapcsolatokra építve 

• vidéki turizmus (falusi vendéglátás, lovasturizmus, 
borturizmus, zöldturizmus)  

• épített és természeti értékek 

• Budapest közelsége (elővárosi, kertvárosi jelleg 
erősítése)- ökológiailag fenntartható gondolkodás 
oktatása 

• alternatív energiaforrások hasznosításának elősegítése 
(pl. adókedvezmény) 

VESZÉLYEK  

• regionális és megyei hátrányok fokozódása  

• külföldi nagyvállalatok előretörése a belföldi érdekekkel 
szemben  

• állandóan változó magyar szabályozórendszer miatt a 
stratégiai szintű hosszú távú tervezési folyamatok 
visszaszorulnak  

• alacsony részesedés az EU forrásaiból az együttműködés és 
koordináció hiányában, továbbá a stratégiai tervezés 
elmaradása miatt  

• kistérségen belüli szükségtelen verseny  

• korrupció 

• jogkörök hiánya 
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A FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAM TELEPÜLÉSI 
PRIORITÁSAINAK KIJELÖLÉSE, CÉLOK KIT ŰZÉSE 

 

A fenntarthatóság helyi programjának legfontosabb eleme a település lakosai és vezetői által 
fontosnak talált fejlesztési területek és prioritások, valamint az ezekhez csatolt konkrét célok 
meghatározása. A fejlesztési célok fontos tulajdonsága a mérhetőség, hozzájuk mutatók, ún. 
eredmény indikátorok rendelhetők. 

 

Településfejlesztési célok 
Ercsi településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon ne 
csökkenjen. A fő törekvés, hogy csak olyan fejlesztések történjenek, melyek a megvalósuló 
eszközöket, programokat a hosszú távú működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni 
tudják. 

Az Önkormányzat településfejlesztési céljai a település általános fejlesztését segítik elő, és 
mindenekelőtt a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. A település 
képviselőtestülete által korábban elfogadott dokumentumok az alábbi konkrét 
településfejlesztési célkitűzéseket fogalmazták meg: 

• városközpont fejlesztés különböző ütemeinek megvalósítása 

• utak és közterületek felújítása, minőségük, használati értékük javítása 

• járda építés és felújítás  

• városi zöldfelületek minőségi javulást eredményező fejlesztése 

• lakókörzetek infrastruktúrájának fejlesztése az utak felújítását is ide értve 

• kerékpárutak építése 

• ipari és gazdasági funkcióra kijelölt területek fejlesztése 

• leromlott állapotú intézmények felújítása különös tekintettel az oktatási intézményekre 

Ezek a célok megjelennek a fenntarthatósági program prioritásai között is. 

 

A nyilvánosság biztosítása 
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a település fenntarthatósági programjának 
megvalósítása a lakosság számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett 
történjen, hiszen ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok 
valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését 
szolgálják. Fontos a nyilvánosság azért is, hogy a fejlesztések eredményei minél szélesebb 
réteghez jussanak el. 

 

Települési arculat és marketing 
A hatékony és következetes településmarketing-tevékenység, a pozitív arculat- és 
identitáserősítés csak kedvező hatással lehet a település gazdasági életére és így a társadalmi 
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fejlődésére is. A fejleszteni kívánt ágazathoz és célcsoporthoz kell alakítani a 
marketingstratégiát, valamint meg kell találni, szükség esetén teremteni a kommunikáció 
megfelelő felületeit. 

A települési marketingstratégia a település versenyképességének, más községekkel szembeni 
előnyeinek, vonzerejének feltárásában, a településről alkotott kép javításában hivatott 
közreműködni. 

A marketingstratégia célcsoportjai: 

• Helyi lakosság és a vonzáskörzethez tartózó települések lakossága; 

• A településen befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok; 

• A településre látogató turisták. 

Mindezeket szem előtt tartva, Ercsi város fenntartható fejlődésének helyi programja a 2015-
2020. évekre prioritási területeket határoz meg, amiket az alábbi fejezetek írnak le részletesen. 
A meghatározott prioritások és célok nem pusztán a fenntarthatóságot segítik elő, hanem a 
település lakossága számára élhetőbb körülményeket biztosítanak. 

 

Társadalmi fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kit űzése 

 

Népesedési folyamatok 

Cél: a település lakónépességének megtartása  

Feladat: 

• A település népességmegtartó erejének megtartása, növelése az egészséges és tiszta 
épített környezet biztosításával 

• Kedvező életfeltételek biztosítása a mozgáskorlátozottak számára (ld. épületek 
akadálymentesítése) 

• Infrastrukturális fejlesztések  

• A közbiztonság fokozása 

 

Egészségügyi, szociális ellátás 

Az Önkormányzat elengedhetetlennek tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális 
ellátások javítása érdekében az önkormányzat képviselőtestülete évente legalább egy 
alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a 
helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. 

A település vezetése törekszik arra, hogy a vonatkozó rendeletben meghatározott szociális 
ellátásokat és szolgáltatásokat kellő minőségben biztosítsa és ezekre a szükséges forrásokat 
előteremtse. Amennyiben új igények merülnek fel, pl. szenvedélybetegek gondozása, akkor 
ezekre új forrásokat keres. 

Cél: A lakosság általános egészségi állapotának javítása, szociális alapellátások biztosítása 

Feladat:  

• Rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása helyi szinten 
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• Tudatformálás - az egészséges életmód kialakítása, terjesztése  

• Kedvező életlehetőségek biztosítása a hátrányos és a halmozottan hátrányos lakosság 
számára  

• Egészségügyi és szociális ellátások fejlesztése  

• Támogatási rendszer bővítése 

 

Ifjúsági és Oktatás feladatok 

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó 
szolgáltatások körében ellátandó feladatok: 

• Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. 

• A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 
jelzéseket, észrevételeket. 

Az oktatással kapcsolatban törekedni kell a meglévő oktatási intézmények színvonalának 
szinten tartására, lehetőség szerint növelésére. Meg kell vizsgálni az iskolákban a szociálisan 
hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók 
részére a patrónusi, mentori rendszer kialakításának lehetőségét tanár-diák, diák-diák 
viszonylatban egyaránt. 

Cél: A tanköteles fiatalok tanulási körülményeinek javítása, iskolai eszközrendszer fejlesztése 
(különös tekintettel az informatikai eszközökre). 

Feladat:  

• A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok segélyezése 

• Rendszeres tájékoztatás a hazai ösztöndíj lehetőségekről 

• Tanórán túli foglalkozások szorgalmazása, lehetőségeinek megteremtése 

• Sportegyesületek támogatása 

 

Kultúra, sport és társadalmi szervezetek 

Az Önkormányzat az ellátási kötelezettségét az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
(Ercsi, Szent István u. 12.) fenntartásával és működtetésével teljesíti. A közművelődési 
feladatok ellátásához biztosított önkormányzati intézmény éves programját az Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója készíti el. A programot az intézményi költségvetéssel 
egy időben kell benyújtani, s azt a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete szól a 
közművelődésről. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog 
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A 
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok 
megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását. Az 
Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, 
hogy biztosítsa az emberek azon jogát, hogy  
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• megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem 
alakulásában, a nemzeti és nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek 
védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a 
könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a 
tömegtájékoztatás útján, 

• műveltségüket, készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, közművelődési 
jogaik érvényesítése céljából közösséget hozzanak létre, s külön jogszabályban 
meghatározottak szerint szervezetet alapítsanak, működtessenek, 

• művelődési céljaik megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervezői, 
szervezeti és tartalmi segítséget kapjanak.  

Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek 
minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel 
nélkül. A közművelődési intézményeknek figyelembe kell venniük a település 
értékrendszerét, az emberi együttélés általános és hagyományokra épülő normáit. 
 
A közművelődés kiemelt céljai 
 
Az önkormányzat a közművelődés területén a következő kiemelt célokat valósítja meg: 

• a helyi vallási közösségek támogatása és az azokkal való kapcsolattartás, 

• a helyi önszerveződő civil közösségek támogatása, működésük elősegítése, szakmai 

• kérdésekbe való bevonása, 

• a helyi hagyományokat őrző közösségi események felkarolása és támogatása, 

• ünnepségek, bemutatók, találkozók, vetélkedők, bálok és egyéb kulturális, közösségi 

• alkalmak rendezése, 

• éves programnaptár összeállítása a településen ismertté váló kezdeményezések 

• összehangolásával, 

• a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, illetve ilyen kiadványok 

• megjelenésének kezdeményezése, elősegítése, 

• a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása, 

• kitüntetésekre, díjakra való felterjesztése, 

• a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók, művészek támogatása, számukra kiállítási, 
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• bemutatkozási lehetőség biztosítása, 

• testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

Az iskolarendszeren kívüli képzések, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
és ismeretterjesztési lehetőségek tekintetében: 

� alapfokú számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatása önköltséges 

� képzési formában, 

� nyelvoktatás önköltséges képzési formában, 

� szervezett, praktikus ismereteket oktató (pl.: gépjárművezető képzés) 

� vállalkozások számára oktatási helyszín biztosítása a szolgáltatási díjszabás szerinti 
terembérért. 

Az önkormányzat elvégzi a helyi közművelődési rendelet felülvizsgálatát és rendszeres 
frissítését, amely a legfontosabb eszköz a szolgáltatások meghatározásához és biztosításához. 
A rendeleten belül illetve megvalósításakor hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat egyik 
fontos feladata Ercsi kulturális életének gazdagítása, a gyermek és ifjúsági sportélet 
fellendítése, támogatása, valamint a nagyszámú társadalmi szervezettel való gyümölcsöző 
együttműködés. A fenntarthatóság szempontjából kiemelendő az egészséges 
lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, 
természetbarát közösségek szervezése és ezek támogatása. 

A könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása 
érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, 
intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, 
illetve anyagi támogatását. 

Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 
szervezetek számára biztosítva legyenek az alábbiak: 

• a működésükhöz szükséges közösségi hely 

• megfelelő pénzügyi, anyagi támogatás a vállalt feladataik ellátásához 

• pályázati tevékenységüket segítse az Önkormányzat.  

Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a nagyszámú helyi művészközösség számára 
(költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).  

Az önkormányzat fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatban a helyi 
sportegyesületek támogatását.  

Cél: Szabadidős tevékenységek biztosítása a helyi lakosság számára 

Feladat:  

• Társadalmi szervezetek működési feltételeinek megteremtése 

• Kulturális és sport programok szervezése 

• A lakók integrálása kulturális közösségekbe 

 



263 
 

263 

Nemzetiségi és kisebbségi feladatok 

Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak érvényesülését.  

Cél: Nemzetiségi kulturális programok támogatása 

Feladat:  

• Nemzetiségi hagyományok feltérképezése 

• Kulturális javaslatok kidolgozása és finanszírozásuk érdekében pályázatok írása 

 

Környezeti fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kit űzése 
 

Ercsiben az országos tendenciákhoz hasonlóan a környezet védelme nem kap nagy hangsúlyt.  

Az Önkormányzat a jelenlegi eszközrendszer helyi továbbfejlesztését látja alapvetően 
fontosnak. Az eszközök közül kiemelt szerepű a környezeti nevelés valamint a társadalmi 
részvétel erősítése, melynek eredményei talán a legkevésbé mérhetőek, viszont ideális esetben 
az egész helyi közösségre kiterjednek és hatásai az élet minden területén jobban érzékelhetőek 
lesznek. 

Az Önkormányzat létrehozott egy Környezetvédelmi Alapot, melyet kizárólag a város 
környezetvédelmi problémáinak megoldására, továbbá környezet- és természetvédelmi 
céljainak megvalósítására lehet felhasználni, különösen az alábbi szakterületeken: 

� a levegő tisztaságának védelme (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis 
létesítése) 

� felszíni és felszín alatti vizek védelme 

� zaj- és rezgésvédelem 

� védett természeti értékek és területek megőrzése 

� hulladékgazdálkodás és - ártalmatlanítás 

� zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén 

� növények elleni védekezés, egyéb növényvédelmi feladatok ellátása 

� környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai 

� programokon való részvétel 

Az Alapból kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket is. 

 

Környezeti nevelés és tudatformálás 

Cél: Települési szintű környezeti nevelési program kidolgozása különböző korosztályok 
számára. 

Feladat:  
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• Óvodai Nevelési Alapprogram keretén belül óvodai kézikönyvek beszerzése, zöld 
óvodaudvar kialakítás támogatása, terepgyakorlatok kezdeményezése. 

• Az általános iskolákban szakkörök támogatása, szakelőadók biztosítása és internet 
hozzáférés elősegítése. Környezeti neveléshez és tudatformáláshoz kapcsolódó 
települési szintű éves verseny (korosztályos megoszlással) szervezése. 

• Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről 

• Lakossági szemléletformálás 

 

Levegő 

Cél: A jó levegőminőség megőrzése 

Feladat:  

• Korszerű tüzeléstechnikai berendezések és megújuló energia népszerűsítése a 
településen 

• Az önkormányzati épületek megújuló energiára való átállítása 

• Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással, folyamatos 
tájékoztatással. 

• A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

• Zöldfelületek rendszeres kaszálása az allergén növényzet eltávolítása végett 

• Útfelületek pormentesítése 

• A városban működő ipari üzemek emissziójának kontrolja és lehetséges csökkentése 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

Cél: A környezeti zajok, rezgések minimalizálása 

Feladat:  

• A meglévő zaj és rezgés források feltárása, pontos nyilvántartása 

• Zajterhelés csökkentése az egyéni közlekedési szokások alakításával és formálásával 
(lásd még közlekedés) 

• Zöldfelületi fejlesztések a zajvédelem javításának érdekében 

• Zajkibocsátási határérték megállapítása 

• A meglévő problémát okozó zajforrások kibocsátásának csökkentése, korlátozása 

• A település zajtérképének elkészítése. 

 

Víz 

Cél: A vízminőség jogszabályoknak megfelelő szinten tartása. 

Feladat:  

• A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása 
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Talaj 

Cél: A termőterületek korszerű hasznosítása, a talajminőség fenntartása.  

Feladat: 

• Település szintű földvédelmi stratégia kidolgozása, amivel mind a mennyiségi mind a 
minőségi védelmet biztosítani lehetne 

• Agrár-környezetvédelmi program kidolgozása a talajvédelem érdekében 

• Biogazdálkodás elterjesztésének elősegítése 

 

Természet- és tájvédelem 

Az Európai Természetvédelmi Stratégia, melyhez hazánk is csatlakozott, alapelveit 
figyelembe véve, a stratégia célja megállítani a pusztulást, helyreállítás az ökológiai 
koherencia figyelembevételével elkezdeni és biztosítani az emberek részvételét. 

Tájvédelmi szempontból fontos a természetes valamint kultúrtörténet táji értékek felmérése és 
fenntartása. 

Cél: A természetes élőhelyek védelme, kialakítása. 

Feladat:  

• A természeti értékeke feltérképezése a tájérték-kataszterezés módszerének 
alkalmazásával 

• A természet közeli területek állapotának megóvása, ha szükséges helyi védettségű 
terület(ek) kijelölésével 

• Az erdősültség arányának növelése 

• Védőfásítások kialakítása a mezőgazdasági művelésből eredő por szennyezés 
csökkentése érdekében 

• Folyamatos együttműködés az állami természetvédelem, és a Nemzeti Parkok 
képviselőivel 
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Épített környezet és területhasználat 

Cél: Az épített környezet állapotának fenntartása, fejlesztések a hagyományok megtartásával, 
valamint a helyi építészeti értékek védelmének biztosítása. 

Feladat:  

• Történelmi, kulturális, népi és ipartörténeti értékek fokozott védelme, állagmegóvása 

• Az értékek állapotának és a változásoknak nyomon követésére együttműködés 
kialakítása az érdekelt/érintett szervezetekkel 

• Műemlékek védelmének biztosítása és meglétük népszerűsítése 

 

Zöldfelület gazdálkodás 

A település átszellőzésének biztosítását a zöldfelületi rendszerének fejlesztésével és az 
összeköttetéseket biztosító utcai zöldsávok és fasorok kialakításával kell megoldani. A 
zöldfelületek, és szilárd burkolatú utak kialakításával hatékonyan csökkenthető a 
közlekedésből származó por és levegőszennyezés, illetve zajterhelés. 

A zöldfelületi fejlesztések célja– a nemzetközi kihívásokat és tendenciákat is figyelembe véve 
- a Ercsit behálózó, magas kondicionáló képességű, összefüggő zöldfelületi rendszer 
megtartása. 

Cél: Egységes települési zöldfelületi rendszer létrehozása 

Feladat: 

• Zöldfelületi kataszter létrehozása 

• Városzöldítési program kidolgozása 

• A meglévő városi zöldfelületek állapotának javítása, illetve új területek bevonása a 
park fenntartásba (közmunka programhoz kapcsolódó lehetőség) 

• Zöldsávok és fasorok felújítása, létesítése, kibővítése 

• Falak és tűzfalak zöldítése, zöldtetők népszerűsítése 

• Önálló rendelet alkotása a közhasznú zöldfelületekről 

• A kertépítészeti terv előírása, mint az építése engedély része 

 

Gazdasági fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kitűzése 
 

Foglalkoztatás 

Az általános foglalkoztatást javító és munkahelyteremtő célok fontosak a település számára.  

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

• a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi 
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, 



267 
 

267 

• segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 
hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,  

• a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 

• aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 
honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 

• az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi 
vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak,  

• rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

A foglalkoztatás javításán belül mindenképpen szükséges megemlíteni a közfoglalkoztatást. A 
közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje 
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi 
feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú 
feladatokat.  

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat 

• megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, 

• kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

 

Cél: A munkaképes korúak foglalkoztatásának növelése 

Feladat:  

• Új vállalkozások ipari területre telepítésének vonzóvá tétele önkormányzati 
kedvezményekkel 

• Továbbképzési, átképzési, felnőttképzési programok elindítása, csatlakozás a 
kistérségi, regionális programokhoz 

• A közfoglalkoztatási programba bevont lakosok számának növelése 
 
Idegenforgalom 

Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 
látogatók számára, és jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 
kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 

A turisztika fontos azért is, mert mint jelentős élőmunka igényű szolgáltató ágazat, fontos 
munkahelyteremtő. 

Az idegenforgalom fejlesztésével együtt jár a környezet károsodásának veszélye. Ezért 
feltétlenül szükség van a két ágazat érdekeinek harmonizálására, a potenciális konfliktusok 
kialakulásának megelőzésére. 

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az idegenforgalom növekedésének jelentős környezeti 
terhelése lehet. A látogatók igényeinek kielégítése folytán a hulladék mértéke is 
megnövekszik. A turisztikai fejlesztéseknél szükség van az érdekelt helyi vállalkozások és 
civil szervezetek véleményének kikérésére.  

A természeti értékek feltárására, kihasználására, és hosszú távú fenntartására feltétlenül 
szükséges az együttműködés elmélyítése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával.  
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Az adottságokból következően a kirándulási, nyári pihenési, valamint a sokféle szabadidős 
sportolási lehetőségeket kínáló kikapcsolódási régió adottságait kell kidomborítani, ahol az 
olyan elemek, mint a zöldturizmus és a fenntartható turisztikai szolgáltatások, 
összekapcsolhatók a hagyományokkal, a kultúrával. 

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

• helytörténeti tanösvény kiépítése, akár okostelefonra optimalizálva is elkészíthető 
(lásd INVOLEN projekt, www.involen.eu) minimális beruházási költséggel, akár 
középiskolai informatikai oktatás keretében 

• ipartörténeti kiállítás (cukoripar) 

 

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

• Az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvények 
támogatása 

• a szállás és fizető vendéglátás szolgáltatás népszerűsítése a településen 

• a rendezvények időpontjának és programjának megjelenítése több regionális és fővárosi 
lapban illetve a honlapon 

• a turisztikai lehetőségek valamint az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások 
feltüntetése az Önkormányzat honlapján 

Cél: Turisztikai beruházások partneri alapon történő elősegítése 

Feladat:  

• A település népszerűsítése, akár térségi összefogáson keresztül, mint turisztikai 
célpont 

• A város kultúr - és ipartörténeti emlékeire épülő városi tanösvény létrehozása 

 

Ipar, gazdálkodó szervezetek 

Cél: A település gazdasági fejlődését támogató fejlesztések a település gazdasági 
versenyképességének elősegítése érdekében. 

Feladat:  

• Vállalkozási kedv támogatása, ösztönző rendszer kidolgozása 

• Kedvezményes letelepülés feltételeinek megteremtése 

Mező- és erdőgazdaság 

A Nemzeti Agrár-Környezetvédelmi program egy olyan multifunkcionális mezőgazdasági 
szerkezet kialakítását célozza, amely figyelembe veszi a térség adottságait. 

Az agrár-környezetvédelem egyik fő területe közvetlenül a természeti erőforrások védelme, 
amelyen belül több intézkedési területet és azon belüli f ő célokat foglalja magába. 

A Program bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat realizálását 
követően, a település az integrált tervezéssel az ágazati harmonizáció megvalósítását elősegíti. 
Az integrált tervezés nem csak a gazdasági élet ágazati programjainak összehangolását tűzi ki 
célul, hanem a társadalmi viszonyokkal, érdekekkel és lehetőségekkel való optimális 
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egyeztetésüket is. Mindezeket figyelembe véve Ercsi célja természetbarát mező és 
erdőgazdálkodás elősegítése és megvalósítása a község területein. 

Cél: Természetbarát mező- és erdőgazdálkodás megteremtése a településen 

Feladat: 

• Kis- és közepes mezőgazdasági üzem- és tábla-méret. 

• Vetésforgók alkalmazása, vegyszerek használatának csökkentése 

• A hagyományos kertkultúra visszaállítása 

 

Vízgazdálkodás 

A csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer kiépítését és 
fenntartásának biztosítását az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli. Ezek közül a 
szennyvízcsatorna rendszer teljes kiépítése folyamatban van. 

Cél: Integrált vízgazdálkodás megvalósítása és vízhez kapcsolódó konfliktusok 
minimalizálása 

Feladat:  

• Csapadékvíz elvezető hálózat teljes körű kiépítése 

• Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójának elvégzése 

• Az ivóvízhálózat folyamatos karbantartása 

• A vízfolyások rendszeres karbantartása 

• Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések arányának növelése 

 

Közlekedés 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése pozitív irányba befolyásolja a település fejlődését. Az 
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki. A 
megvalósult infrastruktúra fejlesztések gyakran újabb igényeket indukálnak, és megnyitják a 
továbblépés lehetőségét. 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, és kerékpárút fejlesztéseket. 

Cél: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Feladat:  

• A motorizált közlekedés csökkentése a lég- és zajszennyezés csökkentésének 
érdekében 

• A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek kialakítása, új kerékpárutak építése 

• A közlekedési eredetű területfoglalás csökkentése parkolóhelyek kialakításával 

• A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése 

 
Hulladékgazdálkodás 

Cél: A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése 
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Feladat:  

• Szemléletformálás a lakossági hulladékégetésből származó légszennyezés csökkentése 
érdekében 

• Illegális hulladéklerakók felszámolása 

• Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 

• Szerves hulladékok házi komposztálásának elősegítése 

 
Energiagazdálkodás 

Cél: Az energiafelhasználás racionalizálása és csökkentése a lehető legkisebb szintre 

Feladat: 

• Energiastratégia kidolgozása 

• A megújuló energia használat részarányának növelése 

• Energetikai információs pont létrehozása az energiatudatosság és energiatakarékosság 
népszerűsítésére (lakossági tájékoztatás) 

• Zöld iroda program elindítása a településen (www.eugreenoffice.eu)  

 
Településmarketing 

Cél: Ercsi Város népszerűsítése 

Feladat:  

• Egységes települési marketing arculat kidolgozása 

• Az arculathoz illő kommunikációs anyagok megjelentetése 

• Interaktív és felhasználóbarát települési weboldal  

 

Intézményi fenntarthatóság prioritásainak és céljainak kit űzése 
 

A program célja, hogy a helyi programban megfogalmazott fenntarthatósági célokhoz 
megteremtse, illetve leírja a szükséges intézményi fejlesztéseket. Ezek megvalósításával a 
dokumentum valódi fenntarthatóságot teremtene a településen. 

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszak alatt várhatóan jelentős pályázati 
források nyílnak meg környezetvédelmi és vidékfejlesztési projektekre. Kiemelt fontosságú 
ezért, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 

A sikeres pályázatok érdekében: 

• felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére,  

• a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), 

• lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 
programba való illesztéséhez, 
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• a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket 
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az 
adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

• meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának 
szükségességét. 

Az önkormányzat jó gazda módjára kell, hogy viselkedjen és képesnek kell lennie arra, hogy 
a fejlesztésekre kidolgozott projektek végrehajtását biztosítsa. Települési szinten létre kell 
hozni és támogatni kell azokat a szervezeteket, amelyek a környezetvédelmi kérdések 
megoldásával kapcsolatos teendők elvégzéséért illetve összehangolásáért felelősek. 

 

Informatikai fejlesztések 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 
követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. 

Cél: az internet elérés biztosítása a település minden lakosa számára  

Feladat:  

• az internet hozzáférés biztosítása a lakosság széles köre számára akár az 
önkormányzati intézményeknél biztosított WiFi hozzáférésekkel is, 

• az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök 
használatát is igénylő területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-
kezelési képzése (lásd még Alkalmazottak képzése). 

 

Alkalmazottak képzése 

Cél: az önkormányzati intézmények alkalmazottainak felkészítése a fenntarthatósági program 
megvalósítására, az abban való aktív részvételre 

Feladat:  

• Képzési igények felmérése és az erre épülő középtávú képzési program kidolgozása 

• A képzési program anyagi feltételeinek megteremtése 

• Ügyfélbarát önkormányzati intézményrendszer létrehozása 

 
Projekt felelősségek kijelölése 

Cél: a helyi fenntarthatósági program megvalósításához szükséges anyagi, tárgyi és emberi 
feltételek előteremtése 

Feladat:  

• az önkormányzaton belül az egyes program elemekhez tartozó felelősségek 
meghatározása 

• évenkénti monitoring a megvalósításról és szükség esetén korrigálás 
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INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA 
 

A fenntarthatóság helyi indikátorainál a cél az, hogy a közösség számára lehetőséget nyújtson 
saját prioritásainak felismerésére és az azokat érintő folyamatok követésére. Az indikátorok 
folyamatos alkalmazása erősítheti az emberek elkötelezettségét a közösség jóléte iránt, és 
elszámolhatóvá teszi mind az egyéneket, mind a közösséget az elért eredményekről. Ha a 
mutatók nem elég érthetők a közösség számára, a céljukat nem fogják elérni. 

5. sz. táblázat: Eredményindikátorok 

Eredménymutató 
megnevezése 

Kiindulási érték 
(2015.) 

Célérték 
(2020. december 31.) 

Társadalmi eredménymutatók 
Népesedési folyamatok 
A település lélekszáma   
Egészségügyi, szociális ellátás 
Szűrővizsgálatok száma   
Egészséges életmódot népszerűsítő 
aktivitások száma 

  

Foglalkoztatás 
Munkanélküliek száma   
Közfoglalkoztatási programban 
részt vevők száma 

  

 
Tanulmányi ösztöndíjban 
részesülők száma 

  

Helyben tanuló általános iskolások 
száma 

  

 
Társadalmi szervezetek száma   
Kulturális- és sport rendezvények 
száma 

  

Környezeti eredménymutatók 
Levegő 
Zöldfelületek kaszálása   
Útfelületek pormentesítése   
Víz 
Ivóvízminőség-ellenőrzés jogszabályoknak 

megfelelően rendszeresen 
jogszabályoknak 
megfelelően rendszeresen 

Természetvédelem   
Tájérték-kataszterezés   
Külterületi erdősültség   
Épített környezet,  
zöldterület-gazdálkodás,  
területhasználat 
Településképi szempontból 
jelentős épületek állagmegóvására 
fordított összeg 

  

Zöldfelületek rendezésének 
költsége 

  

Zaj, rezgés   
Zaj-, rezgésmérés   
Gazdasági eredménymutatók 
Közszolgáltatás 
Szennyvízcsatorna hálózatra 
kötöttek aránya 
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Eredménymutató 
megnevezése 

Kiindulási érték 
(2015.) 

Célérték 
(2020. december 31.) 

Illegális hulladéklerakók száma   
Szelektív hulladékgyűjtő edények 
száma 

  

Szervezett lakossági 
hulladékgyűjtések száma 

  

 
Felújított bel- és külterületi utak 
hossza 

  

Parkolóhelyek száma   
Felújított járda hossza   
Új járda hossza   
Energiagazdálkodás 
Megújuló energia használatának 
aránya 

  

Energiastratégia kidolgozása   
Ipar, gazdálkodó szervezetek 
Vállalkozások száma   
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VÉGREHAJTÁS, MONITORING 
 

Végrehajtás 

A fenntarthatósági program végrehajtása olyan, széleskörű társadalmi együttműködéssel 
megvalósuló folyamat, amelynek elengedhetetlen része a rendszeres monitoring és az 
időszakos stratégiai felülvizsgálat. A program kivitelezése helyi szinten bővíti a 
fenntarthatóságról, az azt veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról 
rendelkezésre álló tudást. A rendszeres visszacsatolás révén lehetővé teszi a helyi rendeletek, 
településfejlesztési politika és a végrehajtásért felelős intézményrendszer rendszeres 
megújítását. 

A program végrehajtásának fontos része a végrehajtásért felelős és közreműködő szervezetek 
meghatározása, amit az alábbi 4 táblázat foglal össze. 

6-1. sz. táblázat: Társadalmi feladatok végrehajtása 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladat 

Ercsi város Önkormányzata ld. 4.3 fejezet 

Közreműködő Feladat 

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 

Adatszolgáltatás, szakmai együttműködés 

Központi Statisztikai Hivatal Adatszolgáltatás 

Civil szervezetek 
Lakossági programok szervezése, aktív részvétel, 
véleményezés 

Vállalkozások Aktív részvétel 

Lakosság Véleményezés, rendeletek betartása, aktív részvétel 

 

6-2. sz. táblázat: Környezeti feladatok végrehajtása 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladat 

Ercsi Város Önkormányzata ld. 4.3 fejezet 

Közreműködő Feladat 

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja 2015. 
április 1-től a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja 
2014. szeptember 10-től a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Fejér Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Szervei 

Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védetté nyilvánítás, véleményezés 

Duna-Ipoly Nemzeti Park  
Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Civil szervezetek 
Lakossági programok szervezése, aktív részvétel, 
véleményezés 

Vállalkozások Aktív részvétel 
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Lakosság Véleményezés, előírások betartása, aktív részvétel 

 

6-3. sz. táblázat: Gazdasági feladatok végrehajtása 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladat 

Ercsi város Önkormányzata ld. 4.3 fejezet 

Közreműködő Feladat 

Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet Engedélyezés, szakmai felügyelet 

Fejér Megyei Közútkezelő Kht. Véleményezés, szakmai segítségnyújtás 

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja 
2014. szeptember 10-től a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja 2015. 
április 1-től a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Véleményezés, szakhatósági felügyelet, szakmai 
segítségnyújtás 

Civil szervezetek Támogató részvétel  

Vállalkozások Aktív részvétel 

Lakosság Véleményezés, előírások betartása, aktív részvétel 

 

6-4. sz. táblázat: Intézményi feladatok végrehajtása 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladat 

Ercsi Város Önkormányzata ld. 4.3 fejezet 

Közreműködő Feladat 

Civil szervezetek Támogató részvétel  

Vállalkozások Aktív részvétel 

Lakosság Véleményezés, előírások betartása, aktív részvétel 

 

Monitoring 

A program által kijelölt feladatok végrehajtásának előrehaladását a települési önkormányzat 
illetékesei évente ellenőrzik, értékelik. A felülvizsgálat alapját az eredménymutatókban beállt 
változások, azok irányai képezik. Ezen eredmények, illetve az időközben esetlegesen változó 
környezet hatására a program új szempontok szerint szükségszerűen módosítható. A változó 
szempontok ugyanakkor az indikátorrendszer fejlesztését, alakítását, hangsúlyainak 
átértékelését teszik szükségessé. 

A program megvalósításában elért eredményekről tájékoztatni szükséges a képviselő-
testületet, lakossági fórumon a település lakosait, az együttműködő civil és egyéb 
közreműködő szervezetek képviselőit. 
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Egyéb források: 

1. Érd Város Helyi Építési Szabályzata 

2. KEOP pályázat anyaga 

3. Önkormányzati rendeletek, határozatok www.ercsi.hu 
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