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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. március 29-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 Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázat 

elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Véleményező Bizottság 

                                      a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

2. Az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál családsegítő 
státusz módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

3. Hozzájárulás az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Ercsi Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Közbeszerzési Bizottság 
 

5. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
               a Közbeszerzési Bizottság 

 
6. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére hangtechnikai 

szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

10. Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
11. Közérdekű bejelentésről 

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

12. A Szociális Szövetkezet létrehozásának lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

13. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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18. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. 
sz. határozat kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Ercsi Város Önkormányzat és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
22. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
85/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. március 29-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
86/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 

pályázatának elbírálásáról 
 
87/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatánál családsegítő státusz módosításáról 
 
88/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szakmai Programja módosításának 
jóváhagyásáról 

 
89/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan 

ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, 
bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 

 
90/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
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91/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadásáról 

 
92/2016. (III.29.) Kt. sz. hat.  a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
93/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 

részére hangtechnikai szolgáltatásokra többlet 
előirányzat biztosításáról 

 
94/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum 

riasztórendszerének korszerűsítéséről 
 
95/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében 

előirányzat átcsoportosításáról 
 
96/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 
97/2016. (III.29.) Kt. sz. hat.  az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
 
98/2016. (III.29.) Kt. sz. hat.  közérdekű bejelentésről 
 
99/2016. (III.29.) Kt. sz. hat.  szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségéről 
 
100/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei 

bővítéséről 
 
101/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
 
102/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi 

közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 

 
103/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. a civil és egyéb szervezetek városszépítő 

tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat 
kiegészítéséről 

 
104/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton történő 
részvételről 

 
105/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér 

Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
106/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és 

Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés 
megkötéséről 
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107/2016. (III.29.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
R e n d e l e t e k 

 
5/2016. (III.30.) ök. rend. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
6/2016. (III.30.) ök. rend. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2016. 

március 29-én. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester 
    Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
    Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő    

  Gólics Ildikó képviselő 
  Karsai Gergely képviselő   
  Lippai Csaba képviselő  
  Sandi József képviselő 

                        Dr. Feik Csaba jegyző 
                        Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, meghívott, jelenlévő 
vendégeket, s a Képviselő-testület 2016. március 29-i nyílt ülését 18.05 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés jelenleg 6 képviselővel határozatképes, Karsai képviselő úr jelezte, 
hogy később érkezik, Papp György alpolgármester és Propszt képviselő úr igazoltan vannak 
távol. Majd elmondja még, a meghívóban 22 napirendi pont szerepel, melyekhez tartozó 
előterjesztések minden érintett részére kiküldésre kerültek. Kérdezi, van-e valakinek a 
napirendi pontokkal kapcsolatban, illetve azokon kívül kérdése, észrevétele, mondanivalója? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 29-i nyílt ülése napirendjeiről 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a Képviselő-testület 2016. március 29-i nyílt ülése napirendjeir ől 
 
Nyílt ülésen:  

 
1. Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázat 

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

 
2. Az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál családsegítő 

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

3. Hozzájárulás az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-
nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Ercsi Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Közbeszerzési Bizottság 
 

5. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
               a Közbeszerzési Bizottság 

 
6. Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére hangtechnikai 

szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

10. Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
11. Közérdekű bejelentésről 

Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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12. A Szociális Szövetkezet létrehozásának lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                          a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

13. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

15. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

17. Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. 
sz. határozat kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Ercsi Város Önkormányzat és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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22. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 

Felelős: Győri Máté polgármester   
Határid ő: azonnal 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői állására benyújtott 
pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Véleményező Bizottság 

                                  a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-91/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 3. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a pályázati kiírásra 
három pályázat érkezett be, melyek közül kettő felelt meg minden elvárásnak, a határozati 
javaslatokban a két érvényes pályázó személy szerepel. Egyikük Szabó Beáta Anasztázia, akit 
külön üdvözöl az ülésen, a másik pedig Bozsák Barbara. A Szociális, Egészségügyi és 
Foglalkoztatási Bizottság mindkét pályázót meghallgatta, majd azután Szabó Beáta 
Anasztáziát javasolta az Ercsi Szociális Szolgálat élére kinevezni. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minősített 
többségre van szükség, ami minimum 5 igen szavazatot jelent. 
 
Győri Máté polgármester felolvassa először az első határozati javaslatot, majd felteszi a 
kérdést, van-e a Szociális Bizottságnak javaslata arra nézve, hogy az intézményvezető vezetői 
pótlékát hány százalékban határozza meg a testület? 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, a bizottság a beérkezett pályázatokat 
megismerte, megtárgyalta, az érvényes pályázatokat leadó személyeket meghallgatta, majd 
azt a véleményt alakította ki, hogy az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak 
ellátására Szabó Beáta Anasztáziát javasolja, őt a feladatra alkalmasnak találta. A hölgy 
elmondása szerint a munkatársakkal nagyon jó kapcsolatot tud kiépíteni, reméli, hogy ez 
valóban így is lesz, bízik benne, hogy a bizottság javaslata helyesnek bizonyul majd. 
 
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a vezetői pótlékot először az általános városi 
gyakorlathoz igazodva a minimum 250 %-ban, azaz 50.000 Ft-ban állapítsák meg. Így az 
intézményvezető illetménye összesen bruttó 258.800 Ft. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az általa felvetett módosítással 
együtt szavazzanak. 
 
Karsai Gergely képviselő 18.15 órakor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 7 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
pályázatának elbírálásáról 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat intézményvezetői 
beosztásának ellátásával Szabó Beáta Anasztáziát bízza meg 2016. május 1-től 2021. április 
30-ig és közalkalmazottnak kinevezi négy hónap próbaidő kikötésével.  
A Képviselő-testület az intézményvezető alapilletményét bruttó 163.170,- Ft-ban, ágazati 
pótlékát 11.000,- Ft-ban, kiegészítő pótlékát 34.607,- Ft-ban (összesen kerekítve 208.800,- Ft-
ban), vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában, azaz 50.000,- Ft-ban, illetményét 
mindösszesen bruttó 258.800,- Ft-ban határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges munkáltatói 
intézkedések foganatosítására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. április 30. 

 
Szabó Beáta Anasztázia megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a bizalmat, s elmondja, 
igyekezni fog rászolgálni arra, továbbá bízik a későbbi jó együttműködésben. 
 
Győri Máté polgármester sok sikert kívánva elmondja, nemes és kihívásokkal tarkított 
feladat az, amire az új intézményvezető vállalkozott, munkájához jó egészséget kíván. 
 

2. napirendi pont: Az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
családsegítő státusz módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-83/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a témát a Szociális Bizottság 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta a testületnek. Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
Miután nincs, kéri, hogy először az előterjesztésen szereplő első határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál családsegítő státusz módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál családsegítő státusz 
módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Szociális Szolgálat 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál 1 fő családsegítő státusz családsegítő asszisztensi 
státusszá módosításához. 
A Képviselő-testület az intézmény SzMSz-ében az Ercsi Szociális Szolgálat szervezeti 
ábrájának módosítását e határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület az intézmény SzMSz-ében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
állománytáblájának módosítását e határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
   Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettes 
Határid ő: 2016. április 1. 
 

„1. sz. melléklet a 87/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Az Ercsi Szociális Szolgálat szervezeti ábrája 
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„2. sz. melléklet a 87/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

sszám munkakör alkalmazási 
minősége 

munkaidő szakképesítés 

1. csoportvezető 
családsegítő 

szakdolgozó főállás szociálpedagógus 

2. családsegítő  főállás szociális munkás 
(diploma nincs 

nyelvvizsga 
hiányában) 

3. családsegítő szakdolgozó főállás szociális munkás 
4. családsegítő szakdolgozó főállás szociális munkás 
5. családsegítő   főállás érettségi 
6. családsegítő   főállás érettségi 
7. családsegítő  

asszisztens 
 

szakdolgozó főállás pedagógiai 
asszisztens 

8. családsegítő 
asszisztens 

üres 

szakdolgozó részmunkaidő  

 
 
 
 
 
Győri Máté polgármester ezután az kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja módosításának jóváhagyásáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 
módosításának jóváhagyásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai 
Programja 1. sz. mellékletének módosítását e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettes 
Határid ő: 2016. április 1. 
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„Melléklet a 88/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

„1. sz. melléklet 
 

Az Ercsi Szociális Szolgálat szervezeti ábrája 
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3. napirendi pont: Hozzájárulás az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan 
ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-92/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi még, a Pénzügyi, Fejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság a témát megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Majd, miután nem 
érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű 
ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez, bejegyzéséhez történő 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi 923/A hrsz-ú, „üzlet” megnevezésű ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő 

feltüntetéséhez, bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Ercsi 923/A hrsz-ú, 32 m² 
területű „üzlet” megnevezésű ingatlant, mint önálló ingatlant az ingatlan-nyilvántartásban 
feltüntessék, bejegyezzék. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá az idegen földön emelt épület tulajdonjogának rendezésére és 
földhasználati jog alapítására irányuló szerződés aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. március 31. 
 

4. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Közbeszerzési Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-86/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 6. számú melléklete, majd hozzáteszi még, először a korábbi 
Közbeszerzési Szabályzat hatályon kívül helyezéséről szükséges dönteni, utána pedig az újat 
kell elfogadni. Majd átadja a szót jegyző úrnak. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, mint ahogyan azt már részletesen elmondta a Pénzügyi 
Bizottság ülésén, az új szabályzat megalkotása az új közbeszerzési törvény okán szükséges. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy először az 
első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatáról szóló 131/2012. (III.27.) Kt. sz. határozatát visszavonja és a szabályzatot 2016. 
március 31. napjával hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 

Határid ő: 2016. március 31. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki egyetért Ercsi Város Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának az előterjesztés szerinti elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze 
azt. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát e határozat melléklete szerint elfogadja és 2016. április 1. napjától hatályba 
lépteti. 

Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 

Határid ő: azonnal, ill. 2016. április 1. 
 

„Melléklet a 91/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

ERCSI VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 
 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján Ercsi Város Önkormányzat 
közbeszerzési eljárásait az alábbiak szerint szabályozza: 
 

I. rész 
 

Bevezető rendelkezések 
 

A szabályzat célja, hatálya 
 

 1. § (1) A szabályzat célja, hogy meghatározza  
a) a közbeszerzési eljárás 

                        1. előkészítésének,  
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                        2. lefolytatásának,  
                        3. belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,  

b) a helyi önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 
szervezetek felelősségi körét,  
c) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. 

 
(2) A szabályzat további célja, hogy az (1) bekezdéshez kapcsolódva meghatározza a 

közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, szerveket, 
illetőleg testületet. 

 
2. § A szabályzat Ercsi Város Önkormányzatra – és az annak nevében eljáró Képviselő-

testületre mint ajánlatkérőre (a továbbiakban: ajánlatkérő) – vonatkozóan határoz meg 
szabályokat.  

 
3. § (1) E szabályzat előírásait a Kbt-ben meghatározott, az ajánlatkérő által lefolytatott, 

legalább a nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások esetén, valamint a 
koncessziós beszerzési eljárásokra kell alkalmazni. A koncessziós beszerzési eljárásokra a 
Kbt. 118-129.§-ában foglaltak figyelembevételével kell jelen szabályzatot alkalmazni. 

 
 (2) Az aktuális közbeszerzési eljárás értékhatárát a Kbt., illetve a mindenkori éves 

költségvetési törvény, valamint e szabályzat 1. függeléke tartalmazza. 
  

II. rész 
 

A közbeszerzési eljárás felelősségi rendje 
 

A közbeszerzési eljárás előkészítése 
 
4. § (1) Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell – a Kbt-ben meghatározott bontásban  – az adott 

évre tervezett, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések ütemtervének (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) tárgyév március 31. napjáig történő elkészítéséről. 

 
(2) A közbeszerzési terv tervezetét a polgármester készíti el a Pénzügyi, Fejlesztési és 

Közbiztonsági Bizottság bevonásával. 
 
(3) A polgármester a véleményezési eljárást követően a közbeszerzési terv tervezetét a 

képviselő-testület elé terjeszti. 
 
(4) A közbeszerzési tervnek és esetleges módosításainak az önkormányzat honlapján történő 

közzétételéről – annak elfogadását követő öt munkanapon belül – a polgármester 
gondoskodik. 

 
5. § (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése során gondoskodni kell az adott közbeszerzési 

eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzéséről, így különösen: 
a) a közbeszerzés becsült értékének felméréséről a Kbt. 28. §-ának megfelelően, 
b) a közbeszerzés szakmai-műszaki feltételeinek, specifikációjának, mennyiségének 

meghatározásáról, 
c) az eljárást megindító hirdetmény, ajánlati, részvételi illetve ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elkészítéséről. 
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(2) A közbeszerzési eljárás előkészítése során az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátásáról a polgármesternek kell gondoskodnia, amelybe a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: 
Bíráló Bizottság) bevonhatja. 

 
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése során az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 

ellátásáról a polgármester, utasítása alapján a jegyző – az Ercsi Polgármesteri Hivatal, a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és a Bíráló Bizottság bevonásával – 
gondoskodik. 

 
(4) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a közbeszerzési eljárást megindító (meghirdető) 

hirdetmény, ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
előkészítéséért a polgármester tartozik felelősséggel, aki e célból felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót (szakértőt) vehet igénybe. Az ajánlati, részvételi illetve 
ajánlattételi felhívást a Bíráló Bizottság véleményével együtt kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

 
(5) A polgármesternek gondoskodnia kell arról, hogy az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá 

tartozásáról a Közbeszerzési Hatóságot – a Kbt. 26. §-a figyelembevételével – értesítse. 
 

III. rész 
 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 

A közbeszerzési eljárások fajtái 
 
6. § (1) A közbeszerzési eljárás fajtái a következők: 
     a) Nemzeti értékhatárokat elérő egyszerű közbeszerzési eljárás  

1. nyílt eljárás, 
2. meghívásos eljárás,  
3. innovációs partnerség, 
4. tárgyalásos eljárás, 
5. versenypárbeszéd, 
6. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
 

Az ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósításakor választása szerint a Kbt. 117. §-ában 
meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy a 113-116. §-ban foglalt 
eltéréseket alkalmazza. 
 
     b) Közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások: 
       

1. nyílt eljárás, 
2. meghívásos eljárás,  
3. innovációs partnerség, 
4. tárgyalásos eljárás, 
5. versenypárbeszéd, 
6. hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
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(2) Adott közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás fajtájára, valamint lefolytatására a Kbt. 
előírásai figyelembevételével a Bíráló Bizottság – az adott évi közbeszerzési terv 
előkészítéséhez kapcsolódva – tesz javaslatot. 

 
(3) Egyszerű közbeszerzési eljárás esetén is köteles az ajánlatkérő gondoskodni a 

közbeszerzés alapelveinek biztosításáról, így különösen a valódi verseny és az 
esélyegyenlőség biztosításáról. 

 
Eljárást megindító hirdetmény, ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás 

 
7. § (1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a 

képviselő-testület hagyja jóvá. 
 A jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás közzétételéről – a Kbt. 

vonatkozó előírásainak betartása mellett – a polgármester, felelős akkreditál közbeszerzési 
szaktanácsadó megbízása esetén a tanácsadó közreműködésével, illetve a polgármester 
utasítása alapján a jegyző gondoskodik. 

 
(2) Amennyiben a közbeszerzési eljárást a két szakaszból álló eljárás szabályai szerint kell 

lefolytatni, az eljárás megindítására, a részvételi felhívásra az (1) bekezdésben 
meghatározott szabályokat, valamint a Kbt-ben foglalt szabályokat kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

 
(3) A Kbt-ben meghatározott esetekben lehetőség van hirdetmény nélküli és hirdetménnyel 

induló tárgyalásos eljárás megindítására és lefolytatására is. 
 
(4) Az ajánlatkérő az ajánlati, illetőleg ajánlattételi felhívást akkor teheti közzé, ha 

rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó 
biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 
nyújtott be, vagy fog benyújtani; ez esetben a felhívást közzéteheti, azonban fel kell hívnia 
az ajánlatevők figyelmét erre a körülményre. 

 
(5) Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés 

tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ha az 
ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban 
köteles megadni ennek indokát. 

 
(6) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem kötheti 

gazdálkodó szervezet alapításához, azonban, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től ezt 
megkövetelheti. Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak a gazdálkodó szervezet 
alapítására vonatkozó ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell. Ha az ajánlatkérő 
a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli gazdálkodó szervezet 
létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban köteles megadni a 
létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a 
jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan meghatározott - 
összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint tevékenységének 
ellenőrzésére vonatkozhatnak. 
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(7) Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban meg kell határozni az ajánlattétel nyelvét 
azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani 
kell. 

 
(8) Építési beruházás esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában élhet a 

tartalékkeret kikötésének lehetőségével. A tartalékkeret mértéke nem haladhatja meg az 
eljárás alapján kötendő szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-át. A tartalékkeret 
kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret 
felhasználásának módját és mértékét az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
határozza meg. Építési beruházás esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
határozza meg a beruházáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítás fajtáját, mértékét és 
terjedelmét, amit a közbeszerzési eljárás nyertese köteles a szerződéskötés időpontjára 
megkötni. 

 
(9) Az ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásában a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró 

okokat a Kbt. figyelembevételével határozza meg. 
 
(10) Az ajánlatkérő nem kérheti olyan adatok igazolását, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 

közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. 
 
(11) Az ajánlatkérő formai követelményt csak a ténylegesen szükséges mértékig írhat elő.  
 
(12) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 
 

Közbeszerzési dokumentumok elkészítése, rendelkezésre bocsátása 
 
 8. § (1) Az ajánlatkérő nevében a polgármester, illetve utasítása alapján a jegyző – a felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével – gondoskodik a 
közbeszerzési dokumentumok elkészíttetéséről. 
A polgármester, illetve a jegyző a közbeszerzési dokumentumok elkészítéséhez, 
valamint a közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásához igénybe veheti a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és a Bíráló Bizottság közreműködését. 

 
 (2)   Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat - az eljárás során adott kiegészítő 

tájékoztatás és az egyes eljárásfajtáknál meghatározott eltérő esetek kivételével - az 
eljárást megindító felhívás közzétételének vagy megküldésének időpontjától köteles 
rendelkezésre bocsátani. A megfelelő ajánlattétel és részvételi jelentkezés elősegítése 
érdekében, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével, az ajánlatkérő - az e 
törvényben meghatározottak mellett - köteles az alábbi, a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani: 
a) a szerződéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol 
az ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses 
feltételeket meghatározni (a szerződéstervezet és a szerződéses feltételek a továbbiakban 
együtt: szerződéstervezet), 
b) az ajánlat és a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők, 
illetve a részvételre jelentkezők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az 
ajánlat és részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
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jegyzékét, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. Az 
ajánlatkérő további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat bocsáthat rendelkezésre. 
 

(3)  A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként 
legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve 
részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az 
ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő 
lejártáig. 

 
(4)  Az ajánlat érvénytelen különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 
bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon 
egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 
(5)  Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 
ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy 
az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti 
követelményeknek. 

 
Kiegészítő tájékoztatás 

 
9. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő további írásbeli, kiegészítő 

tájékoztatást kér, a tájékoztatás megadásáról a polgármesternek, illetve a polgármester 
utasítása alapján a jegyzőnek kell gondoskodnia. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell 
megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes 
tartalmát valamennyi ajánlattevő számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell 
küldeni. A tájékoztatás – a Kbt. 52 § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazva – eredményezheti a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
módosítását. 

 
(2)   A polgármester, illetve a jegyző az (1) bekezdésben említett tájékoztatás megadása 

érdekében igénybe veheti a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a 
Bíráló Bizottság közreműködését.  

 
10. § (1)  Ha a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás megadása konzultáció 

formájában történik, a polgármesternek gondoskodnia kell arról, hogy a konzultációról 
jegyzőkönyv készüljön. 

 
(2)  Az elkészült jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldéséért a jegyző tartozik 

felelősséggel (a jegyző e tevékenységébe szintén bevonhatja a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, illetve a Bíráló Bizottságot). 
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 11. § (1)  Ha adott közbeszerzés vonatkozásában a jogszabályok a 9, 10. §-okon túli 
tájékoztatást (pl. különböző leírások ismertetését) írnak elő, akkor e kötelezettség 
teljesítéséért való felelősség a polgármestert, illetve utasítása alapján a jegyzőt terheli. 

 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a Bíráló Bizottság közreműködése igénybe vehető. 
 
(3)   Amennyiben a közbeszerzési eljárást a két szakaszból álló eljárás szabályai szerint kell 

lefolytatni, az eljárás részvételi szakaszában a kiegészítő tájékoztatásra a 9, 10. §- t és a 
11. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályokat, valamint a Kbt-ben foglalt 
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
Értékelési szempontok 

 
 12. § (1) Az ajánlatok értékelési szempontjai a következők: 
 

a) a legalacsonyabb ár, 
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott 

költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy 
c)  a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, 

szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 
 
 (2) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen 

az alábbiakra: 
a) minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi 
felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 
és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, 
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a 
teljesítés időpontja, időszaka; 
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és 
tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének 
színvonalára. 
 

(3) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alkalmazható úgy is, hogy az 
abban szereplő ár vagy költség elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az 
ajánlattevők az egyéb értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással. 

 
(4) Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő értékelési szempontok alkalmazására. Az ajánlatkérő csak akkor választhatja 
a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek 
valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru 
vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott 
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 
Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési 
szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési 
beruházások esetében. A Kbt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy 
támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetében a támogatás feltételrendszere egyes 
beszerzési tárgyak tekintetében az alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és 
módszerre vonatkozó részletes szabályokat határozhat meg. 
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(5) Az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: 
a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk; 
b) nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiségi 
vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk; 
c) biztosítaniuk kell a alapelvek betartását; 
d) az értékelési szempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassága. A (2) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése 
esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, 
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan 
szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az 
értékeléskor figyelembe vett tényezőket; 
e) nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését. 
 

(6) Az (5) bekezdés a) pontjának megfelelően az értékelési szempontok akkor tekintendők a 
szerződés tárgyához kapcsolódónak, ha azok az adott szerződés alapján megvalósítandó 
építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon 
és azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértve azokat a tényezőket 
is, amelyek 
a) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállítása, nyújtása vagy a vele való 
kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak; vagy 
b) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely másik 
szakaszában megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak; 
még akkor is, ha ezek érdemben nem határozzák meg az építési beruházás, áru vagy 
szolgáltatás végeredményének tulajdonságait. 

(7) Az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállításának vagy nyújtásának 
folyamatához kapcsolódóan értékelhető különösen a munkanélküli vagy tartósan 
munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke, valamint az adott 
szerződés teljesítésének keretében munkanélküliek képzését célzó intézkedések 
végrehajtása. 

 
(8) Ha az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár 

szempontját vagy a legalacsonyabb költség szempontját, köteles meghatározni 
a) a legalacsonyabb költséget vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 
szempontokat és az azok súlyát meghatározó - az értékelési szempont tényleges 
jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám), 
b) ha az értékelési szempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, 
alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát, 
c) az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határát, amely minden értékelési szempont esetében azonos, 
d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti 
pontszámot. 
 

(9) A (8) bekezdésben foglaltakat az eljárást megindító felhívásban meg kell adni azzal, hogy 
a (8) bekezdés d) pontja szerinti módszer (módszerek) részletes ismertetése az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban is megadható. Kivételes esetben, ha a (8) 
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti súlyszám meghatározása objektív okból nem 
lehetséges - és ezt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban egyértelműen 
alátámasztja -, az ajánlatkérőnek csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetnie a 
szempontokat. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az értékelés során alkalmazott módszer 
leírását a közbeszerzési dokumentumokban kell meghatároznia. 
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(10) Ha az ajánlatkérő egyedül a legalacsonyabb költség értékelési szempontját alkalmazza és 
annak körében az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg, a (8)-(9) bekezdéstől eltérően csak a 
Kbt. 78. §-ában foglaltakat adja meg a közbeszerzési dokumentumokban. 

 
(11) A (8) bekezdés d) pontja szerinti módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról a 

Közbeszerzési Hatóság útmutatót készít. 
 
(12) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, 

amelyek biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat 
ellenőrizni tudja annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az 
értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az 
ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról. 

 
Ajánlati biztosíték 

 
13. § Az ajánlatkérő közbeszerzésenként – a Kbt. keretein belül – legkésőbb a hirdetmény 

jóváhagyásakor dönt arról, hogy az eljárásban való részvétel feltételéül meghatározza-e 
az ajánlati biztosíték adását, illetve ha az ajánlati biztosíték kikötése mellett döntött, 
akkor az ajánlati biztosíték teljesítésének módját. 

 
Kizáró ok 

 
14. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kizáró okokkal kapcsolatos feladatairól, 

lehetőségeiről – különös tekintettel a Kbt. 62. §- 63. §-aira – a polgármester tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

 
(2) A kizáró okokkal összefüggő feladatokat a képviselő-testület döntésének megfelelően a 

polgármester, illetve a polgármester utasítása alapján a jegyző látja el. (A feladatok 
ellátásába a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a Bíráló Bizottság 
bevonható.) 

 
(3) A Kbt. második része szerinti közbeszerzési eljárásokban a kizáró okok tekintetében a 

Kbt. 62.§ és 63. § bekezdése szerint kell eljárni. 
 
(4) A Kbt. harmadik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásokban a kizáró okok 

tekintetében a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján kell eljárni. 
 

Ajánlatok benyújtása és felbontása 
 
15. § (1) Az ajánlatkérő közbeszerzésenként, az eljárást megindító felhívásban határozza meg 

az ajánlatok benyújtására vonatkozó szabályokat. A szabályok a következők lehetnek: 
 

a) Az ajánlatot írásban és zártan, 1 példány eredeti papír formátumként, továbbá 
elektronikus formában CD-re vagy DVD-re írtan kell az ajánlati felhívásban 
megadott címre, közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi/részvételi 
határidő lejártáig, 
 

b) Az ajánlatot az a) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb módon kell benyújtani. 
Ebben az esetben biztosítani kell a következőket: 
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- az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejárta előtt ne legyenek megismerhetők.  
- az ajánlatok az ajánlatkérő érdekkörében ne kerüljenek jogosulatlan 
felhasználóhoz. 

 
(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti egyéb mód kerül meghatározásra, a polgármester 

köteles szabályozni és biztosítani a hivatkozott pontban meghatározott feltételek 
betartását.  

 
16. § (1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az 

ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 
 
(2) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és 

a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus 
másolati példányok benyújtását. 

 
(3) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak 

az ajánlatkérő képviselője és az általa meghívott személyek, az ajánlattevők (részvételre 
jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez 
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott 
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba 
betekinthetnek. 

 
(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

 
(5) A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, 

címét (székhelyét, lakóhelyét). 
 
(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok 

ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon 
belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után 
beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell 
felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre 
jelentkezőnek megküldeni. Az ajánlatok felbontásánál és a jegyzőkönyv készítésénél a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködik. 

 
(7) A jegyzőkönyv érintetteknek való megküldése a polgármester, illetve utasítása alapján a 

jegyző feladata.  
 

Az ajánlatok értékelése, szerződéskötés 
 
17. § (1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell 

vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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(2)  Az Bíráló Bizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az 
ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § 
(5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 
tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 
szerint a hiánypótlási felhívást kibocsátani. Az ajánlatkérő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló 
eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. a 69. § 
(11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

 
(3)  A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Bíráló Bizottság 

az értékelési szempontok szerint értékeli. 
 
(4)  Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Bíráló Bizottság 

köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtania. 

(5)  Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt 
is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő 
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt 
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró 
okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a 
külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

 
(6)  A Bíráló Bizottság az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy 

a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is 
felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor 
nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés 
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe 
véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik. 

 
(7)  Ha az Bíráló Bizottságnak a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos 

kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára 
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt 
vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 

 
(8)  Ha Bíráló Bizottság él azzal a lehetőséggel, hogy a több szakaszból álló eljárás 

részvételi szakaszában meghatározza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 
keretszámát, és az adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi 
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jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata 
során a (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét 
ezek figyelembevételével megállapítani. 

 
(9)  Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, 

hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása és a Kbt. 
82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása és a 
Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében figyelembe vett értékek 
teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a 
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az 
igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti 
értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni 
kívánt részvételre jelentkezők rangsorát. 

 
 (10) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az 

általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást 
köteles írásban kérni. Erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni 
kell. 

 
(11)   A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőnek, vagy 

– ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt 
lehetővé tette – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével 
létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.  

 
(12)  Ha a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők 

projekttársaságot hoznak létre, a szerződésben elő kell írni, hogy az abban foglalt jogok 
és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttét követően a projekttársaságot illetik meg, 
illetve terhelik, a szerződő felek kötelesek az ehhez szükséges ügyleteket megkötni. 
Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a 
szerződés teljesítéséhez szükséges szerződést megkötni. 

 
(13) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a 

szerződésekre vonatkozó szabályokat - így különösen a szerződések nyilvánosságára, a 
szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerződések 
teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban foglalt 
előírásokat - is alkalmazni kell. 

 
(14) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a szerződés teljesítéséért 

egyetemlegesen felelnek. 
 
(15) A projekttársaság csak a szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet 

végezhet, ilyen szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet, valamint nem alakulhat át, nem válhat szét és nem egyesülhet más jogi 
személlyel. 

 
(16) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn vagy ajánlattevőkön kívül más nem szerezhet 

részesedést, kivéve azt az esetet, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
megjelöli, hogy a projekttársaságot a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők és az 
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ajánlatkérő hozzák létre. A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli 
vagyonát - ide nem értve az osztalékot - az alapítók nem vonhatják el. 

 
(17)  A nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha 

a) a projekttársaság a szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel az egymás 
felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítette vagy 
b) a nyertes ajánlattevő vagy ajánlattevők a szerződésből, valamint a szerződés 
teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a 
projekttársaságtól teljes egészében átvállalták. 
 

(18)  Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződést felmondhatja, ha a nyertes ajánlattevő 
részére gazdasági társaság alapítását írja elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés 
megkötését, illetve az alapszabály elfogadását a szerződés aláírásától számított húsz 
napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be. 

 
 (19)  A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve 

árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a 
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a 
projekttársaság időközben megszűnt. 

 
18. § (1) A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a polgármester előterjesztésében megtárgyalja 

a Bíráló Bizottság által elvégzett értékelés alapján készített közbeszerzési 
dokumentumokat és a döntési javaslatot, melyre vonatkozóan jogszabály kötelező 
tartalmi, formai követelményeket írhat elő. A Bíráló Bizottság javaslata alapján készült 
közbeszerzési dokumentumokról és döntési javaslatról a képviselő-testület név szerinti 
szavazással dönt. 

 
 (2)   Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes volt, az esetben az ajánlatkérő jogosult 

és egyben köteles szerződést kötni az eljárás nyertesével az ajánlati / ajánlattételi 
felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat tartamának megfelelően.  

 
(3)  A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés nyilvános, tartalma közérdekű 

adatnak minősül. A szerződés megkötését követően ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési 
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját honlapján – közzéteszi a megkötött 
szerződés teljes szövegét.  A szerződésnek a teljesítéstől számított 5 évig elérhetőnek 
kell lennie. 

 
 (4) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. 
 
(5) A Kbt. előírása alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 

(összegezés megküldése). A feladatok ellátásáért a polgármester, illetve utasítása alapján 
a jegyző felelős. (E feladatok ellátásába a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, illetve a Bíráló Bizottság szintén bevonható.)  

 
19. § (1) Amennyiben a közbeszerzési eljárást a két szakaszból álló eljárás szabályai szerint 

kell lefolytatni, az eljárás részvételi szakaszában a részvételi jelentkezések értékelésének 
előkészítését a Bíráló Bizottság végzi. 
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(2) A képviselő-testület, mint ajánlatkérő a polgármester és a Bíráló Bizottság 
előterjesztésében megtárgyalja a Bíráló Bizottság által elvégzett értékelésről készült 
közbeszerzési dokumentumok (melyre vonatkozóan jogszabály kötelező tartalmi, formai 
követelményeket írhat elő). 

 
(3) Amennyiben a két szakaszból álló közbeszerzési eljárás során a részvételi szakasz 

eredményes volt, akkor az eredményesen résztvevők számára meg kell küldeni az 
ajánlattételi felhívást. Az ajánlati/ ajánlattételi felhívás megküldéséért közvetlenül a 
polgármester, utasítása alapján a jegyző felelős. (A feladat ellátásába a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a Bíráló Bizottság is bevonható.) 

 
(4) Eredménytelen részvételi eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. 
 
(5) A Kbt. előírása alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 

eredményhirdetéséről (összegezés megküldése). A feladatok ellátásáért a polgármester, 
illetve utasítása alapján a jegyző felelős. (E feladatok ellátásába a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a Bíráló Bizottság is bevonható.) 

 
Jogorvoslati eljárás 

 
20. § A közbeszerzési eljárással kapcsolatban esetlegesen induló jogorvoslati eljárásban az 

ajánlatkérő részéről annak képviseletében – eltérő megállapodás hiányában – részt vesz 
az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése 

 
21. § (1) A jegyző, mint a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésért felelős 

személy a belső ellenőr közreműködésével köteles a közbeszerzési eljárások belső 
ellenőrzéséről gondoskodni. 

 
(2) A belső ellenőr a megvalósított beszerzések teljesítési adatai alapján éves értékelést készít 

az eredményes közbeszerzésekről. 
 
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítéséért, lefolytatásáért és dokumentálási rendjéért a 

polgármester a felelős. 
 

IV. rész 
 

Az önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 
felelősségi köre 

 
22. § (1) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 

szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn az a Kbt. 25. 
§- a szerinti összeférhetetlenség. 

 
(1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás szakszerű, magas színvonalú 

lebonyolításának biztosítása érdekében harmadik személyt vagy szervezetet – pl. felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót – von be az eljárásba, abban az esetben a 
közreműködést szerződésben kötelesek a felek szabályozni, ahol részletesen ki kell térni 
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a bevonandó személy vagy szervezet feladatainak pontos körülírására, a feladatokért 
vállalt felelősségére és a felek közötti felelősség-megosztás rendjére. Az eljárásba így 
bevont személy közreműködik különösen az ajánlatkérő és a Bíráló Bizottság adott 
közbeszerzést érintő munkájában, részt vesz a közbeszerzést érintő üléseiken, továbbá 
szakmai tanácsaival segíti a képviselő-testület, a Bíráló Bizottság, a polgármester és a 
jegyző közbeszerzésekkel kapcsolatos munkáját, illetőleg megbízás alapján képviseli őket 
az adott eljárásban. 

 
(2) Az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság 

tagjainak nevét e szabályzat 2. függeléke tartalmazza. 
 

Bíráló Bizottság 
 

23. § (1) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 27. §. (4) bekezdésre – gondoskodik a Bíráló 
Bizottság létrehozásáról. 

 
(1) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület tagja nem 

lehet a Bíráló Bizottság tagja. A Bíráló Bizottság munkájában a Képviselő-testület tagja 
kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.  

 
(2) A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő és 

döntéshozó Képviselő-testület számára.  
 
(3) A Bíráló Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a 

tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
 
(5) A Bíráló Bizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását az Ercsi 

Polgármesteri Hivatal – a jegyző utasításai alapján, referens közreműködésével – köteles 
segíteni. 

 
24. § (1) Az ajánlatkérő a költségvetési rendelet elfogadását követően – a költségvetésben 

meghatározott beszerzési kiadási előírások áttekintése után – legkésőbb március 31. 
napjáig éves közbeszerzési tervet készít az önkormányzat tárgyévi, a közbeszerzés körébe 
tartozó tervezett beszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az önkormányzatnak öt évig meg 
kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

 
(2) A közbeszerzési tervet annak elfogadását követő öt munkanapon belül köteles a 

polgármester a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – 
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, az 
önkormányzat saját honlapján – közzétenni. Amennyiben a közbeszerzési terv 
módosításra kerül, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervet a 
polgármesternek a módosítás elfogadásától számított öt munkanapon belül közzétennie. A 
közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 
(3) A közbeszerzési terv elfogadása és a közbeszerzési tervet tartalmazó hirdetmény honlapon 

történő közzététele nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét abban az esetben, ha az önkormányzat az adott 
beszerzést (árubeszerzést, beruházást, szolgáltatást) az eredeti elképzelésétől eltérően 
mégsem kívánja megrendelni. 
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(4) A közbeszerzési tervet tartalmazó hirdetmény elkészítése, illetőleg közzététele előtt az 
önkormányzat, mint ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, azonban a tervben 
szerepeltetni kell a tárgyévben már megkezdett, illetőleg lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokat is. Az önkormányzat a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző 
szervek kérésére köteles a közbeszerzési tervet megküldeni. 

 
 
25. § A közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések esetében 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba – különösen a felhívás és más közbeszerzési 
dokumentumok elkészítésébe, az ajánlatok bontásába, a tárgyalásokba – a Közbeszerzési 
Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót – amennyiben ilyent alkalmaz – jogosult bevonni.  

 
Jegyző 

 
26. § (1) A jegyző a közbeszerzési eljárások során e szabályzatban meghatározott feladatok 

ellátására köteles. 
 
(2) A jegyző feladata, hogy segítse – az Ercsi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője és 

bíráló bizottsági referens közreműködésével – a Bíráló Bizottság munkáját. 
 
(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testület, illetve a Bíráló Bizottság részére, ha a 

közbeszerzést érintő döntésük vagy az erre irányuló működésük jogszabálysértő. 
 

Polgármester 
 
 27. § (1) A polgármester képviseli az önkormányzatot és a Képviselő-testületet, mint 

ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárások során. 
 
(2) A polgármester közbeszerzési eljárás során ellátandó fontosabb feladatait e szabályzat az 

egyes eljárási szakaszoknál rögzíti. 
V. rész 

 
Dokumentálás 

 
28. § (1)  Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az 

eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban, vagy az eljárási 
cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján 
alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. 

 
(2) A beérkező dokumentumokat az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint iktatni kell. 
 
29. § (1)   A polgármester felelős azért, hogy az egyes közbeszerzési fajták, illetve 

eljárástípusok szerinti, továbbá a Kbt.-ben meghatározott közbeszerzési dokumentumok a 
törvényben, illetve más jogszabályban előírt követelmények szerint készüljenek. A 
közbeszerzési dokumentumok elkészítésében a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó közreműködik.  

 
(2)  A jegyzőt terheli felelősség azért, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésével, 

lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett iratok a 
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közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig 
megőrzésre kerüljenek. (Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az 
iratokat annak jogerős befejezésétől számított 5 évig kell megőrizni.) 

 
VI. rész 

 
Záró rendelkezések 

 
30. § (1) E szabályzatot Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2016. (III.29.) 
Kt. sz. határozatával fogadta el. 
 
(2) E szabályzat 2016. április 1-én lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 131/2012. 

(III.27.) Kt. sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti. 
 
   
 
Ercsi, 2016. március 29. 
 
 
          Győri Máté 
                    polgármester 

 
 
 

1. függelék 
 

Közbeszerzési értékhatárok 2016.01.01. napjától 2016.12.31. napjáig 
 

Klasszikus ajánlatkérők 
 

 Nem 
közbeszerzés 

Kbt. 115. § 
szerinti 
közvetlen 
felhívás 

Kbt. 115. § 
szerinti 
tájékoztató 
+ 
közvetlen 
felhívás  

Kbt. 113. § 
szerinti 
hirdetményes 
eljárás 

 Közösségi 
értékhatárt 
elérő 
közbeszerzés 

Koncessziós 
beszerzési 
eljárás 

Árubeszerzés 8.000.000,- Ft- 
ig 

18.000.000,- 
Ft- ig 

64.135.830,- 
Ft- ig 

-  64.135.830,- 
Ft 

- 

Szolgáltatás 8.000.000,- Ft- 
ig 

18.000.000,- 
Ft- ig 

64.135.830,- 
Ft- ig 

-  64.135.830,- 
Ft 

- 

Építési 
beruházás 

15.000.000,- 
Ft- ig 

100.000.000
,- Ft- ig 

500.000.000
,- Ft- ig 

500.000.000,- 
Ft – 

1.603.395.750,
- Ft 

 1.603.395.750,
- Ft 

- 

Szolgáltatási 
koncesszió 

25.000.000,- 
Ft- ig 

- - -  1.603.395.750,
- Ft 

25.000.000,- 
Ft – 

1.603.395.750,
- Ft 

Építési 
koncesszió 

100.000.000,- 
Ft- ig 

- - -  1.603.395.750,
- Ft 

100.000.000,- 
Ft – 

1.603.395.750,
- Ft 

3. melléklet 
szerinti 
szolgáltatás 

18.000.000,- 
Ft- ig 

- 18.000.000,- 
Ft – 

230.152.500
,- Ft 

230.152.500,- 
Ft- tól 

 - - 
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 3. melléklet 
szerinti 
szállodai és 
éttermi 
szolgáltatások, 
a 79995000-5-
től 79995200-7-
ig tartó CPV 
kódok által 
meghatározott 
könyvtárkezelés
i szolgáltatások, 
a 92000000-1-
től 92700000-8-
ig tartó CPV 
kódok által 
meghatározott, 
a pihenés, 
kultúra és sport 
területén 
nyújtott 
szolgáltatások, 
valamint a jogi 
szolgáltatások 

230.152.500,- 
Ft- ig 

- - 230.152.500,- 
Ft- tól 

 - - 

3. melléklet 
szerinti 
szolgáltatási 
koncesszió 

- - - -  - 1.603.395.7-
50,- Ft- tól 

 
                2. függelék 

 
 

A Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság tagjai  
 

 
                                Ifj. Balázs Ferenc elnök 
                                Barabásné Agárdi Katalin tag 
   Papp Miklós tag 
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5. napirendi pont: A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
               a Közbeszerzési Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-80/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, az idei évre tervezett 
munkálatok közül jó néhány nem esik a közbeszerzési kötelezettség alá, majd felsorolja, hogy 
melyek azok a dolgok, amikre közbeszerzési eljárást terveznek. Ezután hozzáteszi, a terv az 
év során még módosulhat, azonban egyelőre a mellékelt táblázat szerinti Közbeszerzési terv 
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 7 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervet e 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos  

 
„Melléklet a 92/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2016 
   
 
Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv.  42. § (1) bekezdése alapján 2016. évre az alábbi közbeszerzési 
tervet fogadja el.  
 
2016. évben tervezett közbeszerzések: 
   

  A közbeszerzés 
tárgyának 

tervezett kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés 
értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I. 2016. április 26.  Temető fenntartása és 
üzemeltetése 

-  Szolgáltatás  
Kbt. Első rész 8. § (4) 

bekezdése, Harmadik rész 
115.§ (1) bekezdése szerint 

II.  2016. április 26. Utak- járdák felújítása 38.503.937.-Ft Építési beruházás 
Kbt. Első rész 8. § (3) 

bekezdése, Harmadik rész 
115.§ (1) bekezdése szerint 
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III.  2016. június 28. 
   

„Tiszti Klub” felújítása 21.259.843.-Ft Építési beruházás 
Kbt. Első rész 8. § (3) 

bekezdése, Harmadik rész 
115.§ (1) bekezdése szerint 

 
 
Ercsi, 2016. március 29. 

 
 
…………………………………… 
     Ercsi Város Önkormányzat 
 

 
 

6. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére 
hangtechnikai szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
                         a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-85/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár részére hangtechnikai szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részére hangtechnikai 
szolgáltatásokra többlet előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 627.200,- Ft többlet előirányzatot 
biztosít hangtechnikai szolgáltatások biztosítására az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár költségvetésében az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt fenti összeg 2016. évi költségvetésbe 
történő betervezésére.  
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  

   Dr. Feik Csaba jegyző 
   Kovács Edina mb. intézményvezető 

Határid ő: folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

7. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének 
korszerűsítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-81/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd elmondja még, a kérdést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással 
döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum 
riasztórendszerének korszerűsítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum riasztórendszerének korszerűsítéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Emlékmúzeum 
riasztórendszerének korszerűsítésére bruttó 87.757,- Ft előirányzatot biztosít az Ercsi Eötvös 
József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a költségvetés általános tartaléka 
terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Kovács Edina mb. 
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.    
                     
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Kovács Edina mb. intézményvezető  
Határid ő: 2016. március 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
                  

8. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-77/2016. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 
10. melléklete), majd szintén elmondja, a napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. 
évi költségvetésében a felújítások és a kisértékű tárgyi eszközök sorról a beruházások sorra 
történő 630.000,- Ft előirányzat, továbbá a dologi kiadások közé 56.223,- Ft előirányzat 
átcsoportosításához 
A Képviselő-testület felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
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Felelős: Ábrahám Gabriella intézményvezető 
               Dr. Feik Csaba jegyző            
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
9. napirendi pont: Az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-70/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd elmondja még, a témát a bizottságok jó 
alaposan átbeszélték, ezért azt javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el. Miután nem érkezik 
észrevétel, kéri, hogy szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-76/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az óvodákban a pótreggeli 
bevezetését egyik bizottság sem támogatta, majd átadja a szót a Humán Bizottság elnöke 
részére. 
 
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő elmondja, a kérdést a Humán Bizottság igen 
alaposan megtárgyalta, s arra a döntésre jutottak, hogy az óvodákban nincs szükség plusz egy 
étkezés bevezetésére. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról – mely 
szerint nem támogatják az óvodákban pótreggeli bevezetését – szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodákban pótreggeli bevezetésének 
lehetőségéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 
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az óvodákban pótreggeli bevezetésének lehetőségéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az óvodákban pótreggeli 
bevezetésének lehetőségét. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

11. napirendi pont: Közérdekű bejelentésről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester  
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-84/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 13. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közérdekű bejelentésről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

közérdekű bejelentésről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy 
– az Önkormányzat jogi képviselőinek bevonásával – válaszoljon Dubniczky Gyula 
közérdekű bejelentésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Koppány Tibor ügyvéd 
   Dr. Ákos Elek ügyvéd 
Határid ő: 2016. március 31. 

 
12. napirendi pont: A Szociális Szövetkezet létrehozásának lehetőségéről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-87/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja még, egyelőre úgy látja – ő is, illetve 
a két bizottság is – hogy a Szociális Szövetkezetek a kisebb önkormányzatok (1.500 
lakosságszám körüliek) esetében tudnak jól működni. Emiatt azt a javaslatot teszi, hogy annak 
létrehozását egyelőre ne támogassák, azonban vizsgálják annak lehetőségét, hogy hogyan 
tudnák azt a város érdekében jól alkalmazni. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, 
észrevétele, más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a Szociális 
Szövetkezet létrehozásának elutasításáról, illetve az arról készült beszámoló elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális szövetkezet létrehozásának 
lehetőségéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szövetkezet létrehozásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi, szociális szövetkezetet egyelőre nem kíván létrehozni. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester      
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester megköszöni Németh Klaudia referens és Sandi József képviselő 
úrnak, hogy részt vettek az ehhez az ügyhöz kapcsolódó képzésen. 
 

13. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-79/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Karsai Gergely képviselő kéri, hogy hasonló jellegű előterjesztés esetén annak készítője 
segítségképpen emelje ki a módosított részt, ugyanis nem volt egyértelműen látható az, hogy 
melyik az a tevékenység, mellyel változni/bővülni fog a Kft. tevékenységi köre.  
 
Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatást ad arról, hogy 
a Kft. tevékenységi körei – elfogadás esetén – a faapríték előállításával, illetve annak 
eladásával bővül. A módosításra azért van szükség, hiszen a kivágott fákat (jelenleg a 
Cukorgyár területének ilyen jellegű tisztítása zajlik, vagy az önkormányzati saját területek 
tisztítására is lehet gondolni) saját tulajdonú gépekkel, saját munkásokkal összeaprítják, majd 
az iskola fűtésének jelentős %-át ezzel a faaprítékkal biztosítanák. Ez a faapríték ugyanúgy 
értékesítésre kerül, azonban nem azon az áron, mint amikor egy külső cégtől vásárolja meg az 
önkormányzat. A tevékenységi körök bővítése bevételt is jelent a Kft-nek, illetve az iskola 
fűtésének előállításában is nyereséget jelentene.  
 
Győri Máté polgármester megköszöni a kiegészítést, majd, miután nem érkezik más 
hozzászólás, kéri, hogy a tevékenységi körök bővítéséről szavazással döntsenek. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
tevékenységi körei bővítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. tevékenységi körei bővítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
alapítói jogainak gyakorlója kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a Kft. 
tevékenységi köreinek bővítését az alábbiak szerint: 
 



38 
 

A Kft. tevékenységi körei – a fő tevékenység változatlanul hagyásával – a következőképpen 
bővülnek: 
 
„3.2.  Egyéb tevékenységi körök:  
 
       16.29   egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
 

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
39.00   Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 Út, autópálya építése 
42.21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.91 Vízi létesítmény építése 
42.99 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 Bontás 

43.12 Építési terület előkészítése 
 

43.21 Villanyszerelés 

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43-33 Padló-, falburkolás 
43-34 Festés, üvegezés 
43-39 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43-99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
49.41 Közúti áruszállítás 

49.42 Költöztetés 

49.50 Csővezetékes szállítás 
52.10 Raktározás, tárolás 
52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

  
68.10     Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 68.20    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 

68.32 Ingatlankezelés 

 70.10     Üzletvezetés 
70.21 PR, kommunikáció 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 71.11      Építészmérnöki tevékenység 
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 71.12      Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20     Műszaki vizsgálat, elemzés 
72.19     Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

 74.90    M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 77.31     Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
 77.32     Építőipari gép kölcsönzése 

77.34     Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 
77-39     Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
77.40     Immateriális javak kölcsönzése 

 81.10      Építményüzemeltetés 
81.21 Általános épülettakarítás 

81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

81.29 Egyéb takarítás 

81.30 Zöldterület-kezelés 

82.11     Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19     Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99     M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás „ 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a 
szükséges intézkedések megtételére, a változás átvezettetésére.  
A Képviselő-testület tájékoztatja Orbán Balázs ügyvezetőt, hogy az új tevékenységi körök 
bejegyzése és bejegyeztetése – ide nem értve a társaság főtevékenységét és annak módosítását 
– a társaság ügyfél kapuján történő, dekleratív alapú bejelentéssel történik a NAV felé. A 
tevékenységi kör módosítását illetően – ide nem értve a társaság főtevékenységét és annak 
módosítását – az illetékes cégbíróság hatásköre fentiek alapján nem áll fenn. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Orbán Balázs ügyvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. május 1.  
 

14. napirendi pont: Fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-73/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat 
biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

fenyőfa apríték beszerzésére előirányzat biztosításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 507.977,- Ft előirányzatot biztosít 
23,69 lutro tonna fenyőfa apríték beszerzésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az adásvételi szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. március 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 
 

15. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
                       a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 400-78/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd átadja a szót a Szociális Bizottság elnöke 
részére. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő felolvassa az előterjesztés szövegét. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki egyetért a szociális rendelet előterjesztés szerinti 
módosításával, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Rendkívüli települési támogatásban egy családban egyidejűleg egy személy 
részesíthető.” 
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2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

Dr. Feik Csaba 
jegyző 

 
 

 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. március 30. napján kihirdetésre került. 
 
 

16. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-90/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd szintén átadja a szót a Szociális Bizottság 
elnöke részére. 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, az önköltség változása miatt vált szükségessé 
a rendelet mellékleteinek módosítása, melyeket egyenként felsorol. Azután elmondja, a 
Szociális Bizottság részéről felmerült annak lehetősége is, hogy javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az árakat hagyja változatlanul, illetve, amennyiben az új, magasabb árakat 
bevezetik, az önkormányzat próbáljon kompenzálni a magasabb árakból.  
 
Győri Máté polgármester erre reflektálva elmondja, a javaslatot alaposan át kell tárgyalniuk, 
hiszen nem szeretnék azt, hogy az árváltozás miatt bárki is kimaradjon ebből a 
szolgáltatásból. Kéri a Szociális Szolgálat munkatársaitól, hogy amennyiben módosításra van 
szükség, azt elsősorban a Szociális Bizottság felé, illetve a Képviselő-testület felé jelezni 
szíveskedjenek. Majd, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a rendelet 
módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
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alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 
mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 
 

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

Dr. Feik Csaba 
jegyző 

 
 

 
Záradék: Ez a rendelet 2016. március 30. napján kihirdetésre került. 
 

„1. sz. melléklet a 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 
 

„1. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 

  
Étkeztetés térítési díjai 
1. A szociális étkeztetés önköltsége 744.-Ft/nap/fő 
2. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 505.-Ft/nap/fő   
3. A szociális étkeztetés önköltsége kiszállítással 675.-Ft/nap 
4. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

kiszállítással 
580.-Ft/nap 

  

  A B 
Sor-
szám 

Az ellátást igénylő jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-

ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat intézményeiben 

az étkeztetési térítési díj %-
ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 
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1.  
„2. sz. melléklet a 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 

 
„2. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 

  
Házi segítségnyújtás térítési díjai 
1. A házi segítségnyújtás önköltségi díja 3.920.-Ft/óra 
2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 545.-Ft/óra 

  

  A B 
Sor-
szám 

A gondozott jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének %-ában 

Fizetendő térítési díj %-ban 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 

 
„3. sz. melléklet a 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 

 
„4. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 

  
Idősek Klubja térítési díjai 
1. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 

önköltségi díja 
1.867.-Ft/nap 

2. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 
intézményi térítési díja 

300.-Ft/nap 

3. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők önköltségi díja 

1.604.-Ft/nap 

4. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők intézményi térítési díja 

405.-Ft/nap 

  

  

   A B 
Sor-
szám 

1 főre jutó jövedelem  az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 

%-ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat 

intézményeiben a térítési díj 

%-ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-től  100 



44 
 

 „4. sz. melléklet a 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez” 

„5. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

 Idősek Otthona térítési díjai 
1. Az Idősek Otthonának havi önköltségi díja 225.668.-Ft  
2. Az Idősek Otthonának intézményi térítési díjai   
2.1 Havi intézményi térítési díj  104.250.-Ft 
2.2 Napi intézményi térítési díj 3.475.-Ft 
 

 

17. napirendi pont: Az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-69/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd hozzáteszi még, lakossági megkeresés okán 
felmerült a menetrend szerinti buszjárat útvonalának kibővítése, mégpedig úgy, hogy a busz a 
Mártírok útján is végig menne. További bővítés még, hogy délelőtt 8-12 óra között nem volt 
járat, ebbe az időszakba is be lett iktatva plusz egy járat. A Pénzügyi Bizottság javaslata az 
volt, hogy próbaidőre – április 1-től június 30-ig – vezessék ezt be, melynek költsége 
82.550/hó. A próbaidőszak letelte után lehet majd látni azt, hogy ezt a bővített szolgáltatást 
mennyire veszik igénybe a városlakók. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata ezzel 
kapcsolatban? 
 
Karsai Gergely képviselő véleménye szerint erre a szolgáltatásra nem ez a legmegfelelőbb 
próba időszak, hiszen inkább télen, a korai sötétedés, a rövid nappalok miatt nagyobb szükség 
van rá. Kérdezi, lehetne-e a későbbiekben a téli-nyári időszakhoz igazítani a busz 
menetrendet?  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a korai, 4.50-es járattal kapcsolatban volt az a kérés, 
hogy a Köztársaság térről induljon a busz. Ez a kérés munkába járó lakosoktól érkezett, 
véleménye szerint ők télen-nyáron járnak dolgozni. A másik változtatásra pedig amiatt van 
szükség, mert több panasz is érkezett arra vonatkozóan, hogy a délelőtt folyamán (10 óra 
körül) a Cukorgyárba nem megy busz. Azonban hozzáteszi még, fel fogják kérni a 
szolgáltatót, hogy a téli-nyári menetrendre tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, a Mártírok útján 
összesen öt buszmegálló lesz kihelyezve, a kihelyezést az ülést követő napokban fogják 
elkezdeni.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város területén végzett menetrend szerinti helyi közúti személyszállításról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város területén végzett menetrend 
szerinti helyi közúti személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést e határozat 
melléklete szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításának megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba 
jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. március 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása. 
 

„Melléklet a 102/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő utca 20.) 
képviseletében Győri Máté polgármester, mint Megrendelő,  
 
másrészről Makkai Attila (2451 Ercsi, Panoráma u. 19.; adószám: 65403662-2-27; fő 
tevékenységi köre: 493101 autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás), mint 
közszolgáltatást ellátó vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A 2009. július 31-én kelt, 2010. december 12-én, 2011. december 13-án, 2012. december 
18-án, 2013. január 2-án, 2014. január 31-én, 2015. december 15-én és 2016. január 26-án 
módosított, Ercsi város területén menetrend szerinti helyi közúti személyszállítási 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja 2016. április 1-el 
2016. június 30. napjáig, határozott időtartamra az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.2 Megrendelő a szolgáltatásért havi bruttó 2.281.752,- Ft támogatást fizet, a vállalkozó 
pedig koncessziós díjat nem köteles fizetni. A támogatás összege (vállalkozói díj) magában 
foglalja a tanítási napokon napi három alkalommal történő, Ercsi-Sinatelep és Ercsi Eötvös 
József Általános Iskola, valamint Napfény Óvoda állomások közötti, illetve a heti öt napon, 
nap két alkalommal történő, a Kikötő és a Vasútállomás közötti személyszállítás ellenértékét, 
ideértve a jegyek és bérletek árát is.” 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a határozott időtartam lejártával a közszolgáltatási szerződés 
jelen módosító okiratba foglalt tartalma hatályát veszti, melynek alapján 2016. július 01. 
napjától a felek közszolgáltatási szerződésének 4.2. pontja a jelen okiratban foglalt módosítást 
megelőző tartalommal (a közszolgáltatási támogatás összege: 2.199.202,- Ft) kötelezi és 
jogosítja jelen rendelkezés alapján a szerződő feleket. 
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3. A szerződés egyéb részei változatlanok, azonban az abban nem szabályozott vagy a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben másképp szabályozott és 
kötelezően alkalmazandó rendelkezések tekintetében a törvény előírásait is alkalmazni kell. 
 
Ercsi, 2016. április 1. 
 
 
 
 
  Győri Máté               Makkai Attila 
  polgármester         Vállalkozó  
 

 
18. napirendi pont: A civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 

106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-75/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú mellékletét képezi, majd megköszöni a Berkenye Baráti Kör 
munkáját, s kéri, hogy aki egyetért a 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítésével, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a civil és egyéb szervezetek városszépítő tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. 
határozat kiegészítéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek városszépítő 
tevékenységéről szóló 106/2015. (III.3.) Kt. sz. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
„Berkenye Baráti Kör – Dankó Pista u. 16., a Dunára néző köz lépcsője mellett lévő terület” 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos  
 

19. napirendi pont: A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-
3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-74/2016. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 
21. számú melléklete), majd hozzáteszi még, ez a pályázat kerékpárút létesítését teszi 
lehetővé. Az útvonal a komptól indulna és a Cukorgyári Kápolnához érkezne. Kérdezi, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás? Miután nincs, kéri, hogy aki támogatja a pályázaton történő 
indulást, kézfelemeléssel jelezze azt. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton történő részvételről 7 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” elnevezésű, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2016. március 31. 
 

20. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-71/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy aki támogatja a megállapodás megkötését, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzata és az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti együttműködési 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzata és az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit 

Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és az együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. április 1. 

 
21. napirendi pont: A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 

Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-72/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és 

Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötéséhez és bruttó 46.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a melléklet szerinti üzemeltetési szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. 
Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.                           
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. március 31., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
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„Melléklet a 106/2016. (III.29.) Kt. sz. határozathoz” 
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22. 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 400-68/2016. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 24. melléklete, majd néhány dologgal kapcsolatban részletesebb 
tájékoztatást kíván adni. A 430/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, 
szeretett volna mind írásbeli, mind szóbeli tájékoztatást kapni intézményvezető úrtól. Kérdezi 
jegyző urat, hogy megérkezett-e a tájékoztató, hiszen ő az ülés napján szabadságon volt. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, az írásbeli tájékoztató az ülés napján megérkezett, az 
szerepel benne, hogy a pályázat megfelelő jelentkező hiányában érvénytelen lett.  
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy aki esetleg az ügyet előbbre tudná lendíteni, bármiféle 
segítséget nyújtani tud, az tegye meg. Majd a 491/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozattal 
kapcsolatban kéri a Dunakavics Kft-t, hogy az ingatlan felmérését végezze el, jegyző úrtól 
pedig jogi segítséget kér arra nézve, hogy az önkormányzat, mint az ingatlan felének 
tulajdonosa, mit végezhet az ingatlanban. Majd elmondja még, a másik tulajdonos keresése 
folyamatban van annak érdekében, hogy az egész ingatlan az önkormányzat tulajdonába 
kerülhessen. Ezután az 54/2016. (II.11.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, az 
emlékmű makettje a könyvtárban április 1-ig ki van állítva, mindenkit bátorít arra, hogy 
menjen el, nézze meg, s az esetleges javaslatait tegye meg. Majd egy, a közeljövőben 
megrendezésre kerülő rendezvényre szeretné felhívni a figyelmet: elmondja, április 16-án a 
Művelődési Házban lesz gasztro-koncert, melyet párok részére szervez az önkormányzat. Az 
eseményre március 31-ig lehet jelentkezni; április 1-jén pedig újra Táncház lesz, melyre 
szintén mindenkit szeretettel vár. Majd elmondja, az Eötvös Kápolnával kapcsolatban 
egyeztetett L. Simon László kulturális államtitkár úrral és Sasvári Istvánnal, a Forster központ 
vezetőjével, s azt az információt kapta, hogy az építkezéssel kapcsolatos közbeszerzés már 
elindult, az építkezés várhatóan május hónapban megkezdődik. Tervek szerint a felújítás őszre 
befejeződik. Azt, hogy a közreműködésen kívül milyen feladat hárul az önkormányzatra ezzel 
kapcsolatban, a későbbiek során jelezni fogja a Képviselő-testület felé (oda vezető út 
rendbetétele, stb.). Június 4-én katasztrófavédelmi gyakorlat lesz a városban, melynek 
alkalmával az árvízvédelem, a veszélyes fák kivágása, egyéb katasztrófahelyzetekre való 
felkészülés lesz a téma. Ezután elmondja, Majoros Gábor úrral, a Vadex Zrt. 
vezérigazgatójával arról tárgyalnak, hogy – mivel a városnak van 183 hektár erdeje, s 
szeretné, ha ebből némi haszna is lehetne a városnak, ne csak mindig a kiadások – a Kis-Duna 
környékén gyalogösvényeket létesítenének. Majd egy másik dologra tér rá: elmondja, az 
Assix Kft. szeretne az Ercsi Ipari Park területére letelepedni, valószínűleg, ott egy ingatlant 
fognak vásárolni, majd jelzi, hogy a céget Tessely Zoltán úr irányította városunkba, s bízik 
abban, hogy minél több vállalkozást fog még hozzánk irányítani. Ezután kérdezi, van-e 
valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Miután nincs, kéri, hogy a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a két ülés között végzett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2016. (III.29.) Kt. sz. határozata 

a lejárt határidejű 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 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, 
megköszöni a részvételt s a munkát, s a Képviselő-testület 2016. március 29-i nyílt ülését 
18.55 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
          polgármester             jegyző 

 
 
 
 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
               képviselő                   képviselő 

          jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
  
 


