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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

2016. szeptember 27-i nyílt ülésének 
j e g y z ő k ö n y v e  

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

 
NAPIREND 

Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  
 

1. A Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
2. Az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre 

vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő, GFT-ben szereplő mosatási csomópontok 
kialakítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. időszakot átölelő Gördülő 
Fejlesztési Terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A Mozaik TV szakmai beszámolójáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Névtelen utca átnevezéséről 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

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

9. Az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
10. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
11. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a közszolgáltatási tevékenységéről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
12. Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
13. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójának elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
14. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. hitelkerethez nyújtandó 

kezességvállalási kérelméről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
15. Az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás más célra történő felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi, Vasútállomás utca 18. sz. alatti épületről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
17. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: Bizottságok 
 
18. Az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
19. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
20. A 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
21. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 

kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról, új versenyeztetési felhívás 
közzétételéről 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
22. Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
23. Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
24. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő faapríték kazán karbantartására előirányzat 

biztosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
25. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási 

szándékról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
                                a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
26. A 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, 

raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
27. Az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére meghatalmazás vadgazdálkodási 

tevékenységhez 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
28. A Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására 

előirányzat biztosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
29. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
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Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
269/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
270/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási tevékenységéről 

szóló beszámolója elfogadásáról 
 
271/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) 

elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 
időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő mosatási 
csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 

 
272/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének 

felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat 
rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 

 
273/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró 

járófelületének felújítására előirányzat biztosításáról és az I/70. 
Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-
001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-
ben történő betervezéséről 

 
274/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 

közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
275/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Mozaik TV 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul 

vételéről 
 
276/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
 
277/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Névtelen utca átnevezéséről 
 
278/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról 
 
279/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének 

beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
280/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének 

beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
281/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
282/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére utak járhatóvá tétele 

érdekében 1,5 millió Ft + ÁFA átadásáról 
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283/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

 
284/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 
 
285/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési 
hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 

 
286/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. hitelkeretének megújítására vonatkozó – Ercsi Város 
Önkormányzat általi – kezesség vállalási kérelméről 

 
287/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
 
288/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi belterület, 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

telekalakítási eljárás kezdeményezéséről és a Vasútállomás utca 
18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről 

 
289/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére 

felajánlott reklámlehetőségről 
 
290/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi, 0267 hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai 

felmérésről 
 
291/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 

hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás 
eredménytelenné nyilvánításáról 

 
292/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 
5. függelékének módosításáról 

293/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
294/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling 

Turbomat 320 típusú faapríték kazán karbantartására előirányzat 
biztosításáról 

 
295/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról 
 
296/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „ porta, 2 db 

közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek 
bérbeadásáról 

 
297/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére 

vadgazdálkodási tevékenységhez hozzájárulás megadásáról 
 
298/2016. (IX.27.) Kt. sz. hat. a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior 

Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról 
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299/2016. (IX.27.) 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 

 
14/2016. (IX.29.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
15/2016. (IX.29.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

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

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

 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
 Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő    
 Gólics Ildikó képviselő 
 Karsai Gergely képviselő   
 Lippai Csaba képviselő  
 Propszt Zsolt képviselő    
 Sandi József képviselő 

                        Dr. Feik Csaba jegyző 
                       Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívottakat, 
jelenlévőket, s a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülését 18.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés 8 képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondja, 29 napirendi pontról 
szükséges tárgyalni. Kérdezi, van-e valakinek napirendi pontokon kívül mondanivalója?  
 
Sandi József képviselő napirendi pontok tárgyalása előtt kíván néhány szót szólni. 
 
Győri Máté polgármester szintén a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt kíván néhány 
szót szólni a népszavazással kapcsolatban. Kéri, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülése 
napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülése napirendjeir ől 

 
Nyílt ülésen:  
 

1. A Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 
2. Az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre 

vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő, GFT-ben szereplő mosatási csomópontok 
kialakítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. időszakot átölelő Gördülő 
Fejlesztési Terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
 

4. A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A Mozaik TV szakmai beszámolójáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A Névtelen utca átnevezéséről 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
     a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

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

 
9. Az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
10. Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
 
11. Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a közszolgáltatási tevékenységéről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
12. Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
13. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójának elfogadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
14. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. hitelkerethez nyújtandó 

kezességvállalási kérelméről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
15. Az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás más célra történő felhasználásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az Ercsi, Vasútállomás utca 18. sz. alatti épületről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
17. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: Bizottságok 
 
18. Az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
19. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
20. A 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
21. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 

kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról, új versenyeztetési felhívás 
közzétételéről 

 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
22. Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet 5. számú függelékének módosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
23. Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 
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 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
24. Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő faapríték kazán karbantartására előirányzat 

biztosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
25. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási 

szándékról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Humán Bizottság 
                                a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
 
26. A 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, 

raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
27. Az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére meghatalmazás vadgazdálkodási 

tevékenységhez 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
28. A Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására 

előirányzat biztosításáról 
 Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
29. 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 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Sandi József képviselő elmondja, érkezett egy megkeresés a Mária út Közhasznú Egyesülettől 
polgármester úr felé. Ő felvette az illetékessel a kapcsolatot ez ügyben. Arról van szó, hogy a Mária út 
kelet-nyugati irányba egy zarándok utat, illetve turista útvonalat kíván kiépíteni. A Berkenye Baráti 
Kör elvállalta a városban kiépítendő útvonal felfestését, illetve annak meghatározásában részt vettek. 
Ezután ismerteti az útvonalat: terv szerint Beloiannisz felől jött volna az út, a város déli részén, s a 
kompnál átment volna a túloldalra. Az útvonal az ő kérésükre kiegészítésre került oly módon, hogy az 
az Eötvös utcán feljön, hiszen ott két múzeum is van, elmegy a Tűzoltótoronyig, lemegy a Fő utcán, 
érintve a templomot, majd lemegy a komphoz, ahol egy mellékághoz becsatlakozik, kimegy az új 
kerékpárút vonalán a Kápolnához. Így egy országos útvonalba sikerül bekötni a várost, s reméli, hogy 
ez turisztikai javulást fog eredményezni. Az útvonal felfestését az ülést követő napon fogja a Baráti 
kör megkezdeni.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, örül annak, hogy az útvonal módosítása megtörtént, hiszen 
ellenkező esetben a városon csak keresztülment volna. Majd megköszöni a Berkenye Baráti Körnek, 
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hogy ezt a munkát elvállalta. Majd az október 2-i népszavazással kapcsolatban kíván néhány szót 
szólni: véleménye szerint ez egy nagyon fontos kérdés népünk esetében, s Ercsitől sincs olyan távol ez 
a dolog, mint gondolják sokan. Kér mindenkit, hogy a szavazáson vegyen részt, s erre bátorítsák 
ismerőseiket is. Majd megköszöni mindenkinek az ezzel kapcsolatos munkavégzést előre is, kiemelve 
Németh Klaudiának, a Helyi Választási Iroda vezető helyettesének a munkáját. Ezután másik témára 
tér rá: elmondja, a Kápolnához kivezető út felületzárása elkészült, kérni szeretné az ott cross 
motorozó, quadozó személyeket, hogy ne ott hódoljanak efféle hobbijuknak, az útra közösen 
vigyázzanak. Örömteli hír az, hogy arra folyamatosan járnak az emberek, reméli, ez így is fog 
maradni. Majd, miután több napirendi pont előtti hozzászólás nem érkezik, rátér az első napirendi 
pontra. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. napirendi pont: A Fejérvíz Zrt. Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-258/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

a Fejérvíz Zrt. 2016. törtévi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. Ercsi városban végzett közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő, GFT-ben szereplő mosatási 
csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-249/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, kéri, hogy a határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) 
elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben 

szereplő mosatási csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az I/20. Ercsi városi vízmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszerre 
vonatkozó, 2016-2030 időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő mosatási 

csomópontok kialakítására előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/20. Ercsi városi 
víziközmű-V (11-23603-1-001-00-03) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben 
szereplő 2 darab mosatási csomópont kialakítása helyett 4 darab mosatási csomópont kialakítására 
bruttó 2.469.494,-Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
céltartalékok között elkülönített víz eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 31., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

3. napirendi pont: Az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-
00-01) elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. időszakot 
átölelő Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-250/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, hogy 
először az első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő 
vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, Egressy 

Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-
2030. évi GFT-ben szereplő Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és 
az Ercsi, Egressy Béni utcai szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 7.000.000,- Ft+ÁFA előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között elkülönített szennyvíz 
eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 31., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró 
járófelületének felújítására előirányzat biztosításáról és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben történő 
betervezéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítására előirányzat 
biztosításáról és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 

elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben történő betervezéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, támogatja az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-
2030. évi GFT-ben az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítása 
betervezését, melyre 1.300.000,- Ft+ÁFA előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a céltartalékok között elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 31., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

4. napirendi pont: A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 

 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-251/2016. iktatószámú előterjesztést, (jegyzőkönyv 6. 
számú melléklete), majd hozzáteszi még, a témát mind a Közbeszerzési, mind pedig a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta, majd felkéri a Pénzügyi Iroda mb. vezetőjét, mondja el, hogy az 
ajánlattételi felhívásban milyen módosítások történtek. 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető tájékoztatást ad arról, hogy a szerződés 27., 
28. pontjaiban történtek minimális módosítások, mert a vállalkozó által beszedett díjtételek közé 
beemelték a ravatalozó használatának díját, illetve a hűtéssel kapcsolatos bevételek szintén az 
önkormányzat bevételei lesznek. Továbbá még olyan módosítást tettek, hogy a három év árbevétele 
15 millió Ft helyett 9 millió Ft lesz, ebből következik, hogy a referencia értéke 7 millió Ft-ra 
csökkent. Az ajánlattételi felhívást október 6-án küldenék ki, s a beadási, illetve a többi határidő is 
ehhez igazodna.  
 
Győri Máté polgármester kérdezi, mikorra várható a közbeszerzés lezárása? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető válaszol: október végére.  
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy aki elfogadja az 
ajánlattételi felhívást az elmondott módosításokkal együtt, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

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



13 
 

 13 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 

ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívást e 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az ajánlattételi felhívás megküldése, valamint a közbeszerzés tárgyában lefolytatandó tárgyalásra.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 6. 
 

„Melléklet a 274/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására 

 
 
 

Ercsi, 2016.  
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1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
További felvilágosítás: László Ferencné 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: laszlone@ercsi.hu 
 
 
2. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyben 
(ahhoz csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  
 
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁSA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár nyílt eljárás (Kbt. 113. § bekezdés szerinti eljárás). 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
Ercsi köztemető:4 ha 8734  m2  
Ajánlattevő feladata: 

Ellátja a 1999. évi XLIII. törvényben és különösen annak 16. §-ában foglaltakat, amelynek során: 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység 

ellátásának temetői rendjét; rendelkezésre áll, tűri a jogszerű használatot, egységesen azonos feltételeket 
biztosít, nem diszkriminálhat; 

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

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint 

a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; 
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását; 
f) vezeti a sírhelynyilvántartást, megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
g) folyamatosan biztosítja a temetőlátogatók érdemi tájékoztatását; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a 

hóeltakarítást (e kötelezettség Üzemeltetőt a Temető melletti, az úttestig terjedő területekre vonatkozóan is 
terheli); 

j) gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről; 
k) biztosítja az illemhelyek működőképességét, higiéniáját; 
l) biztosítja a vízvételi lehetőséget, a vízvételi helyek karbantartását, állagmegóvását; gondoskodik arról, hogy 

a vízhasználat során az elfolyó víz a sírokban ne tegyen kárt;  
m) elvégzi a temetőt határoló kerítés karbantartását, javítását, pótlását, festését; 
n) elvégzi a lépcsők javítását, karbantartását; 
o) elvégzi azt önkormányzat tulajdonában lévő padok javítását, karbantartását; 
p) biztosítja a Temető teljes úthálózatának karbantartását, használhatóságát; 
q) összegyűjti és rendszeresen elszállítja a hulladékot;  
r) gondoskodik a Temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
s) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési 

szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés 
zökkenőmentes lefolytatását; 



15 
 

 15 

t) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 
u) vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
v) gondoskodik a Temető, valamennyi temetői út és a temető melletti parkoló gyommentesítéséről, a folyókák 

tisztításáról, a kísérőjárdák gyomtalanításáról, akadálymentesítéséről, a temető zöldterületein a rendszeres 
fűnyírásról; a cserjék, bokrok nyírásáról, ritkításáról; a fák szükség szerinti gallyazásáról; a virágágyak 
kapálásáról, gyommentesítéséről, kezeléséről; a sövények nyírásáról; a növényvédelem biztosításáról; a 
kiemelt szegélyek kezeléséről; a lehullott lomb, levelek összegyűjtéséről, elszállításáról; a folyamatos 
takarításról; 

w) együttműködési kötelezettség terheli a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések alkalmával. 
Együttműködési kötelezettsége van a rendszeres tulajdonosi ellenőrzés kapcsán, mely a működtetés minőségére, a 
vállalt feladatok ellátásának színvonalára, az önkormányzati rendeletben rögzített díjak helyes alkalmazásának 
vizsgálatára, és az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó könyvvezetésre terjed ki. 
 
A közszolgáltató a temető fenntartása körében – a törvény 13.§ (1) bekezdése szerint – köteles ellátni a temető 
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, 
valamint a közcélú zöldterületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását. 
A közszolgáltató a temető üzemeltetése és fenntartása mellett temetkezési szolgáltatást is végezhet (úgy ahogy külső 
szolgáltatók), melynek szintén feltétele, hogy megfeleljen a temetkezési szolgáltatókra és tevékenység végzésére 
előírt jogszabályi feltételeknek. Ez esetben köteles az üzemeltetés és a törvény 25. § (1) bekezdése szerinti 
temetkezési szolgáltatások költségeinek számviteli előírások szerinti megosztására, továbbá köteles a temetkezési 
szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni és könyvelésében azokat elkülönítetten szerepeltetni. 
A közszolgáltató évente október 15. és 31. között, továbbá a Húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles általános 
temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást küldve arról a város lakossága és civil szervezetei részére, 
önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket biztosítva. 
 
Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak:  
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény; 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. 
rendelet; 
- Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI. 6.) 
önkormányzati rendelete (közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolásra kerül) 
 
A részleteket Közbeszerzési Dokumentumokban található műszaki leírás tartalmazza (Közbeszerzési 
Dokumentumok II. rész;. 12. oldal) 
 

 
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőjének az üzemeltetési, illetve fenntartási 
feladatainak ellátására 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 98371110-8 
További tárgyak: 
98371111-5  
98370000-7 
 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, DINAMIKUS 
BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA 
KERÜL SOR  

Nem kerül sor. 
7. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
2021.december 31. 
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8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Ercsi, 1270 hrsz 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a 
Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § rendelkezései alapján történik. 
A teljesítés során évente két számla benyújtására van lehetőség. Nyertes ajánlattevő a bevételek és kiadások 
alakulásáról a elszámolást készít, amelyet elektronikusan és papíralapon is benyújt az Önkormányzathoz.  

Az elszámolás elfogadásának feltétele az elszámolást megalapozó hiteles analitikák rendelkezésre bocsátása, azok 
ellenőrzésének lehetővé tétele. A temető üzemeltetés, valamint fenntartás mellett az adott időszakban végzett 
temetési szolgáltatások részletes, elkülönített nyilvántartásának bemutatása, ellenőrzésének lehetővé tétele is feltétele 
az Önkormányzat részéről a számla befogadásának.  
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

10. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT 

Nem 

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 
 
1. részszempont: nettó vállalkozói díj (HUF) (10 pont)     súlyszám:  80 
2. részszempont: Ügyfélkapcsolati rendszer minősége (10 pont)    súlyszám:  20 
2.1. alszempont: Rendelkezik-e honlappal (Igen - 5 pont; nem – 1 pont) 
2.2. alszempont: Rendelkezik-e telefonos ügyfélszolgálattal nyitvatartási időn belül (Igen - 5 pont; nem – 1 pont) 
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő kiosztja az 1-10 közötti pontszámot: Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó 
ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat arányosítással meghatározott alacsonyabb pontszámot kap az 1-10 skálán. 
Az 1. részszempont a fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre.  
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:  
Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 9 + 1.  
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan 
kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. 
 
A 2. részszempontot alszempontjai alapján értékeli. 
Ha az értékelési alszempontra igen a válasz az ajánlattevő 5 pontot kap, ha nem a válasz, 1 pontot. 
Az alszempontok összpontszáma adja ki a részszempont pontszámát. 
 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

12. KIZÁRÓ OKOK  

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
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Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 

13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három 
a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek egyikében negatív volt. 
 
P2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (temető 
üzemeltetés) nettó árbevétele összesen nem éri el a 9.000.000,- Ft-ot.  
 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
PI1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három, a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő 
melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhetők. 
 
PI2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó három üzleti év közbeszerzés 
tárgyának megfelelő (temető üzemeltetés) - tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (temető üzemeltetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (temető üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri 
el a 9.000.000,- Ft-ot. 
 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, árbevétel benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
(321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. b) pont és 19. § (2)-(3) bek.) 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
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A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 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 igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó 
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek 
benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az alkalmassági 
követelményeknek. 
 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban 
(megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 
az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával: 
 
összesen legalább 1 db, legalább nettó 7 millió Ft értékű, temető üzemeltetésére vagy fenntartására vonatkozó 
referenciamunka. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
M.2.1. a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a szerinti,  
-a temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel,  
 

vagy  
 

-középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen 
szaktárgyból vizsgával rendelkező, temetőüzemeltetési szakmai tapasztalattal bíró 1 fő vezetővel vagy határozatlan 
idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal. 

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

(A szakmai alkalmassági feltételt ajánlatkérő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 30. § (3) bekezdés, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 51.§ 
és 54. §-a alapján írta elő.) 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
 
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 3 év jelentősebb munkáinak vonatkozó referenciáit mely tartalmazza legalább az 
alábbiakat: 

a. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
b. a teljesítés idejét, (év-hónap pontossággal); 
c. a teljesítés helyét; 
d. a teljesített munkák leírását; 
e. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt 
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban 
kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük 
emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy 
forintban). 
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Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles 
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az 
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a 
megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely 
szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő,.  
- a szakember – szakmai tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt 
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő 
részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata két elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek 
alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 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 igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó 
nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek 
benyújtani. 
 
Így az ajánlathoz első körben csupán azt szükséges lenyilatkozni, hogy megfelelnek az alkalmassági 
követelményeknek. 
 

14. HIÁNYPÓTLÁS 

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § szerint. 

A hiánypótlás teljes körű. 

15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ  

Az ajánlat benyújtási határideje: 2016. október 20. 08:30 óra 

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata 
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17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 
2016. október 20. 08:30 óra 

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

Kbt. 68. § (3) szerinti személyek. 
 
20. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT 

 
Nem. 

21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

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

22. EGYÉB 

1.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére. 

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

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről, továbbá Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni. 
 

4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
információkat. 
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5.) Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 
6.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az 
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumokban található. 
 

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

8.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem 
bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező 
oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT - Kegyeleti közszolgáltatási 
tevékenység ellátására- Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 

9.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD lemezen papíralapú 
ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevő az ajánlat elkészítésénél jelen felhívás és a dokumentációban 
meghatározott formai követelményeket vegyék figyelembe.  

 
10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő teljesítés az 

ajánlattevőt terheli. 
 

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

12.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága 
érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
 

13.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban 
foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért 
az Ajánlattevő felelős. 
 

14.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő 
gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

 
15.) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
16.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a jelen felhívás megküldését követő 7. napon. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a honlapjára vonatkozó információkat és az ügyfélszolgálat 

telefonszámát, amennyiben rendelkezik ezekkel. 
 

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2016. október 06.  
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata „Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására ” elnevezésű közszolgáltatási 
szerződésre ezúton kér ajánlatokat. 
 
 
1. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a közbeszerzésekről” 
(továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos 
alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek 
szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a 
közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve 
nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be 
ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 
 
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon 
belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a következő 
rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 
megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók 
megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 
adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a 
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 
dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 
nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
2. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi 
jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. 
 
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel 
érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Tel: +36/25/505-740 
Email: laszlone@ercsi.hu 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbtt. 56. §-ban meghatározottak 
szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját 
megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési 
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dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő 
előkészítését. 
 
A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az 
írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 
dokumentumba foglalt formában. 
 
4. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét. Az 
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 
dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési 
dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő 
szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő 
ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre 
kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 
 
5. AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 
6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 
7. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 
8. BÍRÁLAT 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 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. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta 
rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat 
vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget 
meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
[2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 
9. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 
 
1. részszempont: nettó vállalkozói díj (HUF) (10 pont)     súlyszám:  80 
2. részszempont: Ügyfélkapcsolati rendszer minősége (10 pont)    súlyszám:  20 
2.1. alszempont: Rendelkezik-e honlappal (Igen - 5 pont; nem – 1 pont) 
2.2. alszempont: Rendelkezik-e telefonos ügyfélszolgálattal nyitvatartási időn belül (Igen - 5 pont; nem – 1 pont) 
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő kiosztja az 1-10 közötti pontszámot: Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó 
ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat arányosítással meghatározott alacsonyabb pontszámot kap az 1-10 skálán. 
Az 1. részszempont a fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre.  
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:  
Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 9 + 1.  
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan 
kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. 
 
A 2. részszempontot alszempontjai alapján értékeli. 
Ha az értékelési alszempontra igen a válasz az ajánlattevő 5 pontot kap, ha nem a válasz, 1 pontot. 
Az alszempontok összpontszáma adja ki a részszempont pontszámát. 
 
Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két tizedes jegyre kerekíti.  
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
Az az ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
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10. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, 
a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 
 

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

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 
e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 
f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes 

személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a 
közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös 
Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös 
Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek 
megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös 
Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; 

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

megnevezését; 
j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös 

Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az együttműködés 
feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében 
megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. 
 
Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik 
tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő 
részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
 
11. AJÁNLATI ÁR  
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek.  
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 
harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
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Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként 
nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül 
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti 
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 
 
14. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás 
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai 
úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton 
megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum 
tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával 
kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 
15. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
 
Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát 
szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban.  
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében 
eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé 
írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész 
számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum 
esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla 
darabszáma nem kötött). 
 
A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott 
dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti 
példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, 
a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
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A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

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

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  

„AJÁNLAT-  Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására- Határidő előtt nem 
bontható fel! ” 

 
Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette.  

 
16. NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK HIÁNYÁRÓL 
 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) pontjának 
hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdések szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
 
17. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett nettó szolgáltatási díj 0,2%-a, a késedelem 
minden naptári napján. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó szolgáltatási díj 20 %-a. 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben teljesítés olyan okból marad el, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős az 
ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére 
kötelezi magát. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett nettó szolgáltatási díj 20 %-a. Ajánlatkérő 
jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 
 

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

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

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

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

19. A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 
A Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.  
 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  
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Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben)  
Árbevételi nyilatkozat (M10 formanyomtatvány)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja 
alapján. (M9 formanyomtatvány) 

 

Szakemberek bemutatása (M6 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M7 formanyomtatvány)  
Végzettséget igazoló okiratok  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M8 formanyomtatvány)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  
Meghatalmazás (adott esetben)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  
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II.  
MŰSZAKI  LEÍRÁS 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelete 
a köztemető használatának rendjéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 6.§ (4), 40. § (1), (2), (3) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet területi hatálya az Ercsi, Szent István út 1270 helyrajzi számú, Ercsi Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki. 
 

2. A temető fenntartása és üzemeltetése 
 
2. § A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. 

 
3. § A temető fenntartását és üzemeltetését ellátó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) a jogszabályban meghatározott feladatokon túl köteles gondoskodni: 
a) a temető térképének elkészítéséről, amelyben fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok 

milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva; 
b) a temető használatának rendjére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek, a temető rendjének, 

nyitvatartási idejének, a temető részletes térképének és az elhelyezhető síremlékek méretéről szóló 
hirdetménynek a temető bejáratánál történő kifüggesztéséről és folyamatos aktualizálásáról; 

c) a temetőben megfelelő számú hulladéktároló elhelyezéséről és szükség szerinti javításáról, 
pótlásáról; 

d) a kötelező nyilvántartások vezetésén túl a védett sírjelek, temetési helyek külön nyilvántartásáról. 
 

4. § A Közszolgáltató évente – minden év április 15-ig – köteles az önkormányzatot a kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenységéről, e tevékenységgel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól 
tájékoztatni.  

 
3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételek 
 

5. § A temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételekről a Közszolgáltató gondoskodik.  
 
6. § (1) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott, az arra megfelelő engedéllyel 
rendelkező temetkezési vállalkozó – temetkezési szolgáltató – végezheti. 

 
(2) A Közszolgáltató a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozókat – a jogszabályi feltételek 
betartásával és betartatásával – a temetőbe köteles beengedni és részükre a temetkezési szolgáltatási 
tevékenység feltételeit biztosítani. 
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7. § (1) A temető belső úthálózatának gépjárművel is járhatónak kell lennie.  
 
(2) A temető útjainak karbantartásáról, tisztántartásáról, sár-, hó- és síkosságmentesítéséről a 
Közszolgáltató gondoskodik.  
 
(3) A temető parkolójának tisztántartása, hó- és síkosságmentesítése a Közszolgáltató feladata. 
 
8. § A temető tisztántartása a Közszolgáltató kötelezettsége. 

 
9. § A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a Közszolgáltató – a 
közegészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelő módon – köteles gondoskodni. 
 
10. § A Közszolgáltató a temetőben a vízvételi lehetőséget biztosítja. A temetési hely gondozásához 
szükséges vízfogyasztás a temetőlátogatók részére térítésmentes. 

 
11. § A temetőben a Közszolgáltató illemhelyet köteles biztosítani. 

 
12. § A Közszolgáltató gondoskodik a temetőben keletkező hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról a törvény és Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási 
rendeletében előírt feltételek betartásával.  

 
4. A temető és a ravatalozó használata, igénybevétele 

 
13. § A temetőben mind egyházi, mind polgári szertartással lebonyolítható temetés. 
 
14. § (1) A temető nyitvatartási ideje: 

 
a) Március 1-től szeptember 30-ig 7.00 órától 20.00 óráig; 
b) Október 1-től február 28-ig 8.00 órától 16.00 óráig, kivéve október 28-tól november 4-ig, 

ekkor éjjel-nappal folyamatosan. 
 

(2) A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 
 
15. § (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos 
minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 
 
(2) A temetőben kiskorú gyermek csak felügyelettel tartózkodhat. 
 
(3) A temetőbe állatot – a vakvezető kutya, a munka- és szolgálati kutya kivételével – bevinni tilos. 
 
16. § (1) A temetőben munkát – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – csak a 
Közszolgáltatóval egyeztetett és általa engedélyezett időben lehet végezni.  
 
(2) A temetőben építési munka csak úgy végezhető, hogy az a talajt és a sírokat ne szennyezze. 
 
(3) A temetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
 
(4) Építési, bontási hulladék a temető területén nem tárolható, azt a munkálatokat végzőnek 
haladéktalanul el kell szállítania. 
 
(5) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. 
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(6) Avart, kerti hulladékot, elszáradt koszorút, virágot és egyéb növényzetet vagy hulladékot a 
temetőben égetni tilos. 
 
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjeleket (fejfát) kiszállítani csak – az erre szóló 
jogosultság igazolását követően – a Közszolgáltató írásos engedélyével lehet.  
 
(8) A temető területén – beleértve a temető kerítését is – reklám, plakát, hirdetés nem helyezhető el. 
 
17. § (1) A temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos. 
 
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik: 
 
a) a mozgáskorlátozottakra; 
 
b) a temetkezési szolgáltatókra; 
 
c) a Közszolgáltató által kiadott engedéllyel rendelkező magánszemélyekre és azokra a vállalkozókra, 
akik a temetőfenntartási hozzájárulás díját megfizették; 
 
d) a Közszolgáltató gépjárművére. 
 
18. § A ravatalozó helyiségét legalább fél órával a gyászszertartás kezdete előtt, a felravatalozás 
megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell azt bocsátani. 
 

5. A temetési helyek gazdálkodási szabályai 
 

19.§ (1) Az elhunytakat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.  
 
(2) Felnőtt sírba a koporsón kívül további két urna helyezhető el. 
 
(3) Urna a lezárt temetőben lévő sírban külön megváltási díj nélkül elhelyezhető. 
 
(4) Urnasírhelyben – férőhelytől függően – egy, kettő, vagy négy urna helyezhető el. 
 
(5) Sírboltba (kriptába) annyi elhunyt temethető, amennyi – kettő, négy – férőhelyre azt építették. 
 
(6) A sírboltok temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató az önkormányzattal való előzetes 
egyeztetést követően jelöli ki. 
 
(7) A Közszolgáltató – az önkormányzattal való előzetes egyeztetést követően – a mesterséges vagy 
spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére 
külön sírhelytáblát jelöl ki. 
  
20. § Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok alkalmazásával végezhető és csak akkor 
engedélyezhető, ha a sírhelytáblát még nem zárták le. 
 
21. § (1) Azoknak az elhunyt személyeknek, akik a város közéletében kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak, a Képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat. 
 
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
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(3) A díszsírhelyben – a sírnyitás szabályainak megtartásával és díjfizetés mellett – az elhunyt 
özvegye is eltemethető. 
 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, azok hiányában a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 

6. A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása 
 

22. § A temetőben lévő temetési helyek a következők: 
 
a) felnőtt egyszemélyes sírhelyek; 
 
b) felnőtt kétszemélyes sírhelyek; 
 
c) gyermek sírhelyek (14 éves korig); 
 
d) egyszemélyes urnasírhelyek; 
 
e) kétszemélyes urnasírhelyek; 
 
f) négyszemélyes urnasírhelyek; 
 
g) egyszemélyes urnafülkék; 
 
h) kétszemélyes urnafülkék; 

 
i) kétszemélyes sírboltok; 

 
j) négyszemélyes sírboltok; 

 
k) díszsírhelyek; 

 
l) helytörténetileg védett sírhelyek (felsorolásukat a rendelet 1. melléklete tartalmazza). 
 
23. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
 
a) Felnőtt egyszemélyes sírhely: 
aa) belső méret: 2 méter hosszú, 2 méter mély, 0,9 méter széles; 
ab) külső méret: 2,5 méter hosszú, 1,4 méter széles. 
 
b) Felnőtt egyszemélyes mélyített sírhely 
ba) belső méret: 2 méter hosszú, 2,4 méter mély, 0,9 méter széles; 
bb) külső méret: 2,5 méter hosszú, 1,4 méter széles. 

 
c) Felnőtt kétszemélyes sírhely: 
ca) belső méret: 2 méter hosszú, 2 méter mély, 2,1 méter széles; 
cb) külső méret: 2,5 méter hosszú, 2,6 méter széles. 
d) Gyermek sírhely: 
da) belső méret: 1,5 méter hosszú, 1,6 méter mély, 0,6 méter széles, 
db) külső méret: 2 méter hosszú, 1,1 méter széles. 
 
e) Egyszemélyes urnasírhely: 0,80 méter hosszú, 0,6 méter mély, 0,6 méter széles. 
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f) Kétszemélyes urnasírhely: 0,80 méter hosszú, 0,6 méter mély, 1 méter széles. 
 
g) Négyszemélyes urnasírhely: 1,5 méter hosszú, 0,6 méter mély, 1 méter széles. 
 
h) Egyszemélyes urnafülke: 0,3 méter hosszú, 0,3 méter széles. 
 
i) Kétszemélyes urnafülke: 0,3 méter hosszú, 0,6 méter széles. 
 
j) Kétszemélyes sírbolt: 2,4 méter széles, 2,5 méter hosszú, 2 méter mély; 

 
k) Négyszemélyes sírbolt: 4,5 méter széles, 2,5 méter hosszú, 2 méter mély. 
 
(2) A sírbolt földfelszíntől számított magassága legfeljebb 60 centiméter, az arra helyezett sírjel 
magassága legfeljebb 1,5 méter lehet. Sírboltra tető nem helyezhető. 
 
(3) Sírboltban urnák is elhelyezhetők koporsók mellett vagy helyett. 
 
(4) Amennyiben a sírboltot csak urnák elhelyezésére veszik igénybe, annak mérete ez esetben is 
megegyezik a koporsó befogadására alkalmas sírbolt méretével.  
 
(5) A sírok egymástól való oldaltávolságának 0,6 méternek, díszsírhelyek esetén 1,6 méternek kell 
lennie.  
 
(6) A sorok közötti távolság 1,6 méter.  
 
(7) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter lehet. 
 
24. § (1) A sírjel nem foglalhat el az e rendeletben meghatározott temetési hely külső méreténél 
nagyobb területet. 
 
(2) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet a 
Közszolgáltató felszólítására 15 napon belül el kell távolítani. Amennyiben a felszólítás 
eredménytelen, úgy a sírjelet a Közszolgáltató a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 
költségére eltávolítja. 
 
(3) Balesetveszélyes sírjel felállítása tilos. 
 
(4) A sírjel felállításánál a fejrész és a keret között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. A sírjel felállítója 
a sírjel méretéhez igazodó, de legalább két darab acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. 
A csapok beépítése a sírjel helyreállítása esetén is kötelező. 
 
(5) A Közszolgáltató nem járulhat hozzá olyan sírjel felállításához, amelyből a csapok hiányoznak. 
 
(6) Ha a Közszolgáltató az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy az ebből eredő 
károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 
 

7. A kegyeleti tárgyak, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 
 

25. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget 
nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. 
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(2) A temetési hely külső határvonalain kívül növényzet nem telepíthető és – a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel – műtárgy nem helyezhető el. Az engedély nélkül elhelyezett vagy a temető rendjét zavaró 
tárgyakat, növényeket a Közszolgáltató eltávolítja, vagy az azt elhelyezővel eltávolíttatja. 
 
(3) A Közszolgáltató előzetes hozzájárulásával és az általa kijelölt helyen – a közlekedés és a 
temetkezési tevékenység rendjének zavarása nélkül – pad állítható. 
 
(4) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók el. 
 
(5) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet, kivéve a sírra ültetett olyan növényt, 
amely teljes kifejlettségében 1,5 méternél nem magasabb és átmérője 0,6 méternél nem több. 
 
26. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden látogató 
kötelessége. 
 
(2) A kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani, szennyezni, a 
temetőben hulladékot eldobni vagy lerakni tilos. 
 
27. § (1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 
rendszeresen elvégezni. 
 
(2) A sírhelyek gondozása csak úgy végezhető, hogy az ne sértse mások kegyeleti érzéseit és ne 
akadályozzon másokat a sírgondozásban. 
 
(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azokat a 
Közszolgáltató által elhelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. 
 
(4) A sírhelyek gondozása és egyéb munkavégzés során más temetési hely nem sérülhet. 
 
28. § (1) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni tilos. 
 
(2) A sírhalmokon szükséges földpótlás céljára a Közszolgáltató köteles a temetőben termőföldet 
tárolni. 
  

8. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei 
 

29. § Az elhunytak szállításánál, ravatalozásánál, eltemetésénél a legnagyobb gonddal és a kegyeleti 
szabályok szigorú betartásával kell eljárni. 
 
30. § A temetés és a gyászszertartás időpontját – a temetésről gondoskodó igényeinek 
figyelembevételével – a Közszolgáltató állapítja meg. Ehhez az időponthoz a szertartást végző 
személyek is kötelesek alkalmazkodni. 
 
31. § (1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára a búcsúztatás, szertartás 
megkezdéséig, illetve annak ideje alatt – nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy 
roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. 
 
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen, lezárt állapotban kell felravatalozni és 
azt felnyitni nem szabad. 
 

9. A temetési helyek megváltása, újraváltása és díjai 
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32. § (1) A temetési helyeket – a díszsírhelyek, valamint a köztemetés céljára szolgáló sírhelyek 
kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek meg kell váltania és 
ezért megváltási díjat kell fizetnie.  
 
(2) Temetési helyet megváltani – a kétszemélyes sírhely üresen maradó részének kivételével – csak a 
haláleset bekövetkezése miatt lehet. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog – megváltás – időtartama: 
 
a) sírhelyek esetén a koporsós temetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év; 

 
b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
 
c) sírbolt esetén 60 év;  
 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
 
(4) A megváltási idő letelte után a temetési helyek – a (3) bekezdés szerinti időtartamra – 
újraválthatók.  
 
(5) A temetési hely azonos időtartamra akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla nem kerül 
lezárásra vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét vissza kell 
téríteni.  
 
(6) A megváltási idő lejárta előtt az elhunytnak a hozzátartozó általi áttemettetése esetén a díjból nem 
jár visszatérítés. 
 
(7) A megváltott temetési helyet az azt megváltó személy adásvétel vagy csere tárgyává nem teheti. 
 
33. § (1) A temetési helyek megváltási díjait a rendelet 2. melléklete, az újraváltási díjakat a rendelet 
3. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A díjak mértékét Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja. 
 

10. A temetőfenntartási hozzájárulás díja; a temető létesítményei és a Közszolgáltató által 
biztosított szolgáltatások igénybevételének díjai 

 
34. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – a temetkezési szolgáltatókat ide nem értve 
– minden megkezdett nap után temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. 
 
(2) A vállalkozásszerűen munkát végzők a temetőbe gépjárművel való behajtásért behajtási díjat 
kötelesek fizetni. 
 
(3) Vállalkozói tevékenység a temetőben csak munkanapokon engedélyezhető. 
(4) A temetőfenntartási hozzájárulás és a temetőbe való behajtás díjának mértékét e rendelet 4. 
melléklete tartalmazza. 
 
35. § (1) A temetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, az urnaelhelyezéssel, sírásással, 
sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel, exhumálással kapcsolatos 
feladatok ellátására a Közszolgáltató szakszemélyzetének és berendezéseinek – a Közszolgáltató által 
biztosított szolgáltatásoknak – az igénybevétele kötelező.  
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(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások és a létesítmények, berendezések 
igénybevételének biztosítását – a díj megfizetésének elmulasztását és a más szolgáltató általi korábbi 
lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.  
 
36. § (1) A temetői létesítmények, berendezések, továbbá a Közszolgáltató által biztosított – a 35. § 
(1) bekezdésében említett – szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók igénybevételi 
díjat kötelesek fizetni. 
 
(2) Az igénybevételi díj mértékét e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
 

11. A temetési szolgáltatás, továbbá a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 
ellátásának temetői rendje 

 
37. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatási és egyéb vállalkozási tevékenységet előzetesen a 
Közszolgáltatónál be kell jelenteni. 
 
(2) Vasárnap és ünnepnapon, továbbá pihenőnapon a temetőben – a temetkezési szolgáltatók és a 
Közszolgáltató kivételével – munka nem végezhető. 
 
(3) A Közszolgáltató feladata annak ellenőrzése, hogy a temetkezési szolgáltatók és a temetőben 
egyéb vállalkozási tevékenységet végzők rendelkeznek-e a jogszabályban előírt szükséges 
követelményekkel. 
 
(4) A Közszolgáltatónak – e rendelet 35. § (1) bekezdése alapján – a temetkezési szolgáltatásokra 
vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie. 
 

12. Záró rendelkezések 
 

38. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 31/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2015. november 6. napján kihirdetésre került. 
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1. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Helytörténetileg védett sírhelyek 
  
  

1. Isteni Megváltó Leányai (IML) női szerzetesrend sírkertje 
2. Szente Imre plébános családi sírboltja 
3. Barnaffi család (mérnök, intéző) sírkertje, három sírkő 
4. Krieger, Piatsek uradalmi tiszttartók sírkertje 
5. Gévay István sírkertje 
6. Mindenki keresztje 
7. Boczkó és Schanovecz Kelemen sírhelyek 
8. Burlovics Károlyné malomköves sírja 
9. Bíró-Haidekker- Komáromy család sírboltja 
10. Feigl Anna német gótbetűs és Bilics Mijó sírhelye 
11. Fischl István és családja színes mozaikdíszítésű sírhelye 
12. Farkas és Szép család sírja 
13. Vörösmarty sírkövek (3 db) 
14. Károly Zsigmond (községi bíró) családi sírhelye  
15. Glavák Ferenc és Farkas József plébánosok sírja 
16. Iró-Vámosy-Galambos pedagógus sírhelyek 
17. Dömötör Rezső állatorvos sírja 
18. Palencsár Alajos állatorvos sírja, sportvezető sírja 
19. Baczakó Sándor ny. rendőrtisztviselő sírja 
20. Tscheppen-Zittl gyógyszerész család sírja 
21. Tomisch Ferenc hajóskapitány (fényképes) sírja 
22. Gévay-Czúger-Szeitl sírhely 
23. Gerő (főjegyző) családi sír 
24. Raab (uradalmi intéző) család sírhelye 
25. Baricza Lajos II. világháborús hősi halott sírja 
26. Viszota Gyula kántortanító sírja 
27. Dr. Károlyi Károly Gyula családi sírboltja 
28. Kovács István (a „mester” kántortanító) sírja 
29.     Medgyaszai és 2 Tótpál sír (református papcsalád) 
30.     Zittl István orvos sírhelye 
31. 
 

    Schöffer Antal (jegyző) – Kenéz és Kenéz-Papolczy család sírja 
egymás mellett 

32.     Bóna-Dr. Ercsényi János (állatorvos) család sírja  
33.     Bosnyák Anna (festő) és család sírja 
34.     Adolf József 1956-os hősi halott sírja 
35.     Sztipány –Feigli vízimolnár család sírja 
36.     Ágoston-Fülöp (motorversenyző) család sírja 
37.     Tóth László (tanár) és Tóth Lászlóné sírja 
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2. melléklet  
a 27/2015.(XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetési helyek megváltási díjai: 
 
 
 A B 

 A temetési hely jellege Az egyszeri megváltás díjai  

1.  Egyszemélyes felnőtt sírhely (megváltási idő 25 év) 16.250 Ft 

2. Kétszemélyes felnőtt sírhely (megváltási idő 25 év) 32.500 Ft 

3.   Gyermek sírhely (megváltási idő 25 év) 0 Ft 

4.   Egyszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 9.750 Ft 

5.   Kétszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 16.250 Ft 

6.   Négyszemélyes urnasírhely (megváltási idő 10 év) 39.000 Ft 

7.   Urnafülke (I. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

8.   Urnafülke (II. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 9.580 Ft 

9.   Urnafülke (III. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 31.145 Ft 

10.   Urnafülke (IV. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 37.135 Ft 

11.   Urnafülke (V. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 51.560 Ft 

12.   Urnafülke (VI. sz. urnafal; megváltási idő 10 év) 39.530 Ft 

13.   Kétszemélyes sírbolt (megváltási idő 60 év) 97.496 Ft 

14.   Négyszemélyes sírbolt (megváltási idő 60 év) 162.494 Ft 
 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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3. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetési helyek újraváltási díjai: 
 
 
 A B 

 A temetési hely jellege Az újraváltás díjai  

1. Egyszemélyes felnőtt sírhely (újraváltási idő 25 év) 16.250 Ft 

2. Kétszemélyes felnőtt sírhely (újraváltási idő 25 év) 32.500 Ft   

3. Gyermek sírhely (újraváltási idő 25 év) 16.250 Ft   

4. Egyszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 19.500 Ft 

5. Kétszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 32.500 Ft 

6. Négyszemélyes urnasírhely (újraváltási idő 10 év) 45.500 Ft 

7. Urnafülke (I. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

8. Urnafülke (II. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 9.580 Ft 

9. Urnafülke (III. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 4.790 Ft 

10. Urnafülke (IV. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 5.520 Ft 

11. Urnafülke (V. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 7.708 Ft 

12. Urnafülke (VI. sz. urnafal; újraváltási idő 10 év) 5.937 Ft 

13. Kétszemélyes sírbolt (újraváltási idő 60 év) 97.496 Ft 

14. Négyszemélyes sírbolt (újraváltási idő 60 év) 162494 Ft 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 
 
 

4. melléklet  
a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A temetőfenntartási hozzájárulás és a temetőbe való behajtás díja: 
 
 
 A B C 

 A kötelezett megnevezése A díj fajtája A díj mértéke 

1. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
személyek (a temetkezési szolgáltatók kivételével) 

Temetőfenntartási 
hozzájárulás 

3.000 Ft/nap 

2. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző 
személyek, temetkezési szolgáltatók 

Behajtási díj 737 Ft/nap 

 
 

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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5.      melléklet  

a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 
  

A temetői létesítmények és a Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételének 
díja:  

  

  
  A B C 

  A kötelezett megnevezése A díj fajtája  A díj mértéke 

1. Temetkezési szolgáltatók Hűtés (48 óráig) 2.437 Ft 

2. Temetkezési szolgáltatók Hűtés (48 óra után) 650 Ft/nap 

3. Temetkezési szolgáltatók Ravatalozás 15.000 Ft/alkalom 

4. Temetkezési szolgáltatók A temetőben történő szállítás 8.382 Ft/alkalom 

5. Temetkezési szolgáltatók Urnaelhelyezés 9.144 Ft/alkalom 

6. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 

egyszemélyes sírhely 
17.875 Ft/alkalom 

7. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 

kétszemélyes sírhely 
21.125 Ft/alkalom 

8. Temetkezési szolgáltatók 
Sírásás koporsós temetésnél / 
kétszemélyes mélyített sírhely 

22.750 Ft/alkalom 

9. Temetkezési szolgáltatók Sírásás gyermeksírhely esetén 8.125 Ft/alkalom 

10. Temetkezési szolgáltatók Sírásás urnás temetésnél 5.687 Ft/alkalom 

11. Temetkezési szolgáltatók Sírhelynyitás koporsós temetésnél 17.875 Ft/alkalom 

12. Temetkezési szolgáltatók Sírhelynyitás urnás temetésnél 5.715 Ft/alkalom 

13. Temetkezési szolgáltatók Sírba helyezés 19.685 Ft/alkalom 

14. Temetkezési szolgáltatók Visszahantolás 20.320 Ft/alkalom 

15. Temetkezési szolgáltatók Újratemetés 20.320 Ft/alkalom 

16. Temetkezési szolgáltatók Exhumálás 63.500 Ft/alkalom 

 
A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 

  
amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat 
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail: polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
másrészről 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint üzemeltetést és fenntartást végző közszolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában áll az Ercsi, 1270 hrsz.  alatt felvett, 

„kivett temető” megjelölésű, 4 ha 8734  m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Temető). 
 
2.) Az Önkormányzat megbízza Üzemeltetőt a Temető fenntartásával és üzemeltetésével (a 

továbbiakban: üzemeltetés) e szerződés, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), Ercsi 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. 
(XI. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján. 

 
3.) Szerződő felek rögzítik, hogy Üzemeltető közbeszerzési eljárás alapján nyerte el a Temető 

üzemeltetését.  
 
4.) Jelen szerződést a felek 2017. január 1. napjától, 2021. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötik. 
 
5.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Temető üzemeltetését a Törvényben, a Korm. rendeletben, az 

önkormányzati rendeletben és e szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.  
 

6.) Az Üzemeltető köteles ellátni mindazokat a feladatokat és köteles biztosítani mindazokat a 
jogokat, továbbá betartani mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket jogszabály – különösen a 
Törvény, a Korm. rendelet és az önkormányzati rendelet – számára előír. E feladatok és 
kötelezettségek akkor is terhelik, ha azokat e szerződés külön nem említi. 
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7.) A közszolgáltatási tevékenység a Törvényben, a Korm. rendeletben, az önkormányzati 
rendeletben és jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott szakmai, műszaki, 
közegészségügyi, személyi és tárgyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása 
során az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését is köteles 
biztosítani. 

8.) Az Üzemeltető köteles ellátni a Törvényben és különösen annak 16. §-ában foglaltakat, amelynek 
során: 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység ellátásának temetői rendjét; rendelkezésre áll, tűri a jogszerű használatot, 
egységesen azonos feltételeket biztosít, nem diszkriminálhat; 

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

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és 

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és 
működteti azokat; 

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

f) vezeti a sírhelynyilvántartást, megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
g) folyamatosan biztosítja a temetőlátogatók érdemi tájékoztatását; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást (e kötelezettség Üzemeltetőt a Temető melletti, az 
úttestig terjedő területekre vonatkozóan is terheli); 

j) gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről; 
k) biztosítja az illemhelyek működőképességét, higiéniáját; 
l) biztosítja a vízvételi lehetőséget, a vízvételi helyek karbantartását, állagmegóvását; 

gondoskodik arról, hogy a vízhasználat során az elfolyó víz a sírokban ne tegyen kárt; 
m) elvégzi a temetőt határoló kerítés karbantartását, javítását, pótlását, festését; 
n) elvégzi a lépcsők javítását, karbantartását; 
o) elvégzi azt önkormányzat tulajdonában lévő padok javítását, karbantartását; 
p) biztosítja a Temető teljes úthálózatának karbantartását, használhatóságát; 
q) összegyűjti és rendszeresen elszállítja a hulladékot;  
r) gondoskodik a Temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
s) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 

temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az 
urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

t) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 
u) vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
v) gondoskodik a Temető, valamennyi temetői út és a temető melletti parkoló 

gyommentesítéséről, a folyókák tisztításáról, a kísérőjárdák gyomtalanításáról, 
akadálymentesítéséről, a temető zöldterületein a rendszeres fűnyírásról; a cserjék, bokrok 
nyírásáról, ritkításáról; a fák szükség szerinti gallyazásáról; a virágágyak kapálásáról, 
gyommentesítéséről, kezeléséről; a sövények nyírásáról; a növényvédelem biztosításáról; a 
kiemelt szegélyek kezeléséről; a lehullott lomb, levelek összegyűjtéséről, elszállításáról; a 
folyamatos takarításról; 



47 
 

 47 

w) együttműködési kötelezettség terheli a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések alkalmával. 
9.) Az Üzemeltető a Temető fenntartása körében – a Törvény 13.§ (1) bekezdése szerint – köteles 

ellátni a Temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi 
és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartását, szükség 
szerinti felújítását és gondozását. 

 
10.) Az Üzemeltetőnek az építmények, sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodnia, 

hogy az a temetőlátogatók biztonságát ne veszélyeztesse. 
 
11.) A Temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a 

temetési helyeket az Üzemeltető jelöli ki. 
Sírbolt temetőn belüli elhelyezését szintén Üzemeltető jelöli ki. 

 
12.) Az Üzemeltetőnek a Temetőről térképet (vázrajzot) kell készítenie, amelyen fel kell tüntetni, hogy 

mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A Temető részletes 
térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell 
egészíteni. A Temető bejáratánál a temetőlátogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a 
nyitva tartás idejéről, a Temető rendjéről. 
 

13.) Az Üzemeltető a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, 
emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki. 

 
14.) Az Üzemeltető gondoskodik a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről. 
 
15.) A Temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az Üzemeltető 

részére történő átadása után – a szállításnál használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet 
temetni vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről. 

 
16.) Ha a Temető Üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az 

átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes 
egészségügyi hatóságot értesíti. 

 
17.) Az Üzemeltető évente október 15. és 31. között, továbbá a Húsvét ünnepét megelőző két hétben 

köteles – szervezett keretek biztosításával – általános temető-takarítást szervezni s erről 
előzetesen tájékoztatót közzétenni annak érdekében, hogy arról a város lakossága és civil 
szervezetei értesüljenek. 
 

18.) Üzemeltető kijelenti, hogy a Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése szerinti, temetőüzemeltetéshez 
szükséges szakképesítéssel rendelkezik. Üzemeltető kijelenti, hogy a Korm. rendelet 54. § (2) 
bekezdése alapján a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek is megfelel. 

 
19.) Szerződő felek e Szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül a Temető birtokbaadásáról, 

nyilvántartásainak, építményeinek, közműveinek, útjainak, sírparcelláinak, tárgyi eszközeinek, 
más vagyontárgyainak átadásáról közösen rögzített átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyben rögzítik a Temető, annak létesítményei és vagyontárgyai állapotát, valamint a közüzemi 
mérőórák gyári számát és aktuális állását.  
 

20.) Az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint az azokra vonatkozó mennyiségi és 
minőségi előírások betartása Üzemeltető feladata. 

 
21.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Temető üzemeltetésével összefüggő valamennyi 

költség – ideértve a közüzemi díjak és más közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjak 
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fizetését is – az Üzemeltetőt terheli.  
 

22.) Valamennyi közüzemi szerződést Üzemeltető köteles saját nevében a közszolgáltatókkal 
megkötni és a közüzemi számlákat saját költségvetéséből kiegyenlíteni. 

 
23.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a Temetőt és a Temetővel kapcsolatos 

önkormányzati vagyontárgyakat a „jó gazda gondosságával”, rendeltetésüknek megfelelően 
köteles használni. Üzemeltetőt terheli a vagyontárgyak karbantartásának, felújításának, pótlásának 
és cseréjének valamennyi költsége, ide nem értve a beruházási (közműfejlesztéssel, 
épületfelújítással, épület-átalakítással, illetve építési engedélyhez kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos) költségeket, melyek a tulajdonos Önkormányzatot terhelik. 

 
24.) Üzemeltető tudomásul veszi, hogy kolumbárium fal létesítése, továbbá a Temetőben történő 

egyéb fejlesztések csak az Önkormányzat előzetes írásbeli, tulajdonosi hozzájárulásával, az 
Önkormányzattal egyeztetett módon történhetnek. 
Az előzetes, írásbeli tulajdonosi hozzájárulás nélkül történt fejlesztések, átalakítások esetében az 
Önkormányzat e szerződést rendkívüli felmondással megszűntetheti és követelheti az eredeti 
állapot helyreállítását.   

 
25.) Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az általa, előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján 

végzett átalakítási munkálatok ellenértékére beszámítási vagy – a szerződés megszűnésekor – 
elszámolási igénye csak akkor keletkezhet, ha erre vonatkozóan az Önkormányzattal előzetesen 
írásban, a munkálatok megkezdése előtt külön megállapodást köt. Ennek hiányában valamennyi, a 
Temető területén megvalósított beruházás eredménye térítésmentesen az Önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

 
26.) Üzemeltetőt az általa végzett, e szerződésben meghatározott közszolgáltatásért      ….. Ft + ÁFA 

megbízási díj illeti meg, melyet az Önkormányzat évi két részletben, március 31-ig és szeptember 
30-ig, az Üzemeltető által kiállított számla ellenében, teljesítés-igazolás alapján fizet ki. A 
megbízási díj magában foglalja a Temető üzemeltetésével kapcsolatos összes költséget, különösen 
e szerződés 9. pontjában meghatározott feladatok ellátásával összefüggő költségeket, továbbá a 
21. pontban meghatározott költségeket. 
 

27.) Az Önkormányzatot megillető díjakat (a továbbiakban: díj) Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) önkormányzati 
rendelete 2-4. valamint, az 5. mellékletének 1., 2., és 3. tétele tartalmazza. Üzemeltető köteles 
valamennyi, az önkormányzati rendelet 2-5. melléklete szerinti díjat saját költségén beszedni és az 
igényekről, illetve a beszedett díjakról pontos analitikus nyilvántartást vezetni. Üzemeltető a 
díjakból származó bevételeket – díjakra lebontott részletes kimutatással – köteles negyedévente (a 
tárgyév március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig) átutalni az 
Önkormányzat 11990101-06156491-10000001 számú számlájára. Üzemeltető a beszedett díjakat 
köteles elkülönítetten kezelni és az azokra vonatkozó analitikus nyilvántartást az Önkormányzat 
részére – a díjak átutalásával egyidejűleg – megküldeni.   
 

28.) Üzemeltető köteles a temetkezési szolgáltatókat terhelő, díjakat könyvelésében elkülönítetten 
szerepeltetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végez.  
Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására 
az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni. 

 
29.) A szerződésszerű teljesítéshez szükséges vagyontárgyak jegyzékét – „Az Önkormányzat 

eszköze/Üzemeltető eszköze bontásban – jelen szerződés Melléklete tartalmazza. 
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30.) A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének joga teljes körűen megilleti az Önkormányzatot. Ercsi 
Város Önkormányzat képviseletében Ercsi Város polgármestere, továbbá feladat- és hatáskörében 
Ercsi Város jegyzője – illetőleg az általuk meghatalmazott személy – bármikor élhetnek 
valamennyi, jogszabályból fakadó ellenőrzési jogukkal. Az Önkormányzat jogosult a 
jogszabályok által előírt módon és feltételek szerint ellenőrizni az üzemeltetési, fenntartási 
tevékenységet, továbbá a vagyontárgyak állapotát. 

  
31.) Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) a felügyeletet gyakorló polgármester és jegyző (vagy megbízottjuk), valamint az 
Önkormányzat munkatársai részére az ellenőrzést, a nyilvántartásba történő rendszeres 
betekintést lehetővé teszi; 

 
b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzatot évente 

tájékoztatja. 
 

c) a parcellák, sírhelyek kialakítására, bezárására és nyitására igény szerint javaslatot készít, az 
arra vonatkozó önkormányzati utasításokat betartja (a parcellák, sírhelyek kialakítása, bezárása 
és nyitása kizárólag előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján történhet). 

 
32.) Szerződő felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben Üzemeltető jelen 

szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti.  
Az Önkormányzat az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés 
rendkívüli felmondással történő megszűntetésére.  

 
33.) Amennyiben Üzemeltető e szerződésben meghatározott kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, 

a késedelemmel érintett nettó szolgáltatási díj 0,2%-a terheli a késedelem minden naptári napján. 
A késedelmi kötbér maximális összege a nettó szolgáltatási díj 20 %-a. A késedelmi kötbér 
maximumának elérése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 

34.) Amennyiben a teljesítés olyan okból marad el, amelyért Üzemeltető a felelős (meghiúsulás) –  az 
Önkormányzat által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás esetén is –  az Üzemeltető kötbér 
fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett nettó szolgáltatási díj 
20 %-a. Az Önkormányzat jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére is. 

 
35.) Üzemeltető jelen szerződés megszűnésekor/megszüntetésekor rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban köteles a Temetőt az Önkormányzatnak visszaadni. 
 
36.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint a 2. pontban 

megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
37.) Az Önkormányzat nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Önkormányzat számára megismerhetővé teszi és az 
alábbi pontban részletezett ügyletekről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. 

 

38.) Az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha 
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a. az Üzemeltetőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b. az Üzemeltetőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
39.) A 37. pont szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
40.)  A szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

aláírták. 
 
 
 
Kelt:.................................................. 
 
 
 

 ......................................……….                                    ......................................……….    
    Ercsi Város Önkormányzat 
                Önkormányzata      Üzemeltető 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata 
alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  

 

Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek alkalmasak arra, 
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. 

 

A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 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 
igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre 
irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 

 

A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatmintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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I.SZAKASZ 
M1 MELLÉKLET 
 

FELOLVASÓLAP 
 

 Felolvasólap1 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

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

Önálló 

Ajánlattevő 

 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

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

alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

 
2. Ajánlat tárgya: Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

1. Nettó ajánlati ár Ft 

2. Ügyfélkapcsolati rendszer minősége ------------------------------------------------------ 

2.1. Rendelkezik-e honlappal (Igen/nem) 

2.2. Rendelkezik-e telefonos 
ügyfélszolgálattal nyitvatartási időn 
belül 

(Igen/nem) 

 
 
 
 
Kelt: 
 
  ________________________  

Cégszerű aláírás 

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

egy darab nyilatkozatot kell benyújtani. 
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M2 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  

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

Önálló Ajánlattevő  

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

Konzorcium neve  

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az 
alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY2 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben 
közreműködni: 

 

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

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 

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

                                                 
2  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a 
közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
3 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

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

  

  

 
3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az „Kegyeleti 

közszolgáltatási tevékenység ellátására ” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott 
Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok 
szerves részét képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, 
melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési 
Dokumentumokban és a kiegészítő tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési 
Dokumentumokban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő 
teljesítésre. 

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

elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt 
ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

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

szerint  
 
mikrovállakozásnak4 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
 
6. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, és az 

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

 

7. Kijelentjük, hogy megfelelünk az ajánlatkérő által előírt valamennyi alkalmassági követelménynek. 
 
8. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel 

járó valamennyi munkálat költségét. 
 

 
 

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

 

                                                                                                                                                         
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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M3 MELLÉKLET 
 

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

 
Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  

 
(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2) 
bekezdése tekintetében) 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra 
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
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h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi 
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 
hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és 
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél 
nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az 
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást 
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a 
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozat) megállapította. 
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Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - 
vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 

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

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FANNÁLNAK    vagy    NEM ÁLLNAK 
FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Kelt: 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 58 

M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, 
amely(ek) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 59 

 
 
M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
VAGY 
 
  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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II. SZAKASZ 

M6 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT5 

NYILATKOZAT A KR. 21. § (3) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (2) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

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

                                                 
5 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M7 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

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

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  ________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M8 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  

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

Mettől6 Meddig 

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

                                                 
6  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie. 
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M9 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 
Referencia-nyilatkozat 

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására  
 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya  

Ellenszolg
áltatás 
nettó 
összege 

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

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

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

       
       
       
 
 
Kelt: 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M10 MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat 
 

A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont) pontja tekintetében 
 

Kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására 
 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –  ezennel kijelentem, 
hogy 
 
a működésünk ideje alatt elért közbeszerzés tárgyának nettó árbevétele az alábbiak szerint 
alakult: 
 
 

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Ft) 
 
 

 
 
 
 
Kelt: 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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5. napirendi pont: A Mozaik TV szakmai beszámolójáról 
  Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
 Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-262/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 7. számú mellékletét képezi. Hozzáteszi, a beszámolót elfogadhatónak 
tartja. A digitális átállás most zajlik az egész országban, a költségek felmérése szintén most 
folyik, illetve annak felmérése is, hogy mennyire válna jobb minőségűvé, illetve elérhetőbbé 
általa a szolgáltatás. Felmerült annak a lehetősége is, hogy csak internetes műsorszórás lenne, 
arra is kértek ajánlatot. A meglévő szerződés november 30-án lejár, ahhoz igazodva kell majd 
a közbeszerzési eljárást elindítani, s ő azt javasolja, hogy a jelenlegi formájában írják majd ki 
a pályázatot, s majd amikor elérkezik a változás, igazodni fognak ahhoz. Amennyiben a 
digitális átállást – mint megrendelő – szorgalmaznák, annak költségei mind az 
önkormányzatot terhelnék. Amennyiben azonban a szolgáltató kívánna átállni a digitális 
műsorszórásra, akkor ő volna a felajánló, az önkormányzat pedig elfogadná azt. A mostani 
előterjesztést mindezek még nem érintik, a következő havi bizottsági ülésre talán be fog 
kerülni ez a téma is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a témával kapcsolatban? 
Miután nincs, kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozaik TV 2016. évi működéséről szóló 
beszámoló tudomásul vételéről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

a Mozaik TV 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozaik TV. 2016. évi működéséről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 

6. napirendi pont: Az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: a Humán Bizottság 
           a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-243/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. számú melléklete, majd hozzáteszi, ezt a területet a köznyelv „Petőfi 
térként” ismeri, azonban a nyilvántartásban csak helyrajzi számon szerepel. A tér 
elnevezésére több javaslat érkezett, azonban a közvélemény kutatások és a bizottságok 
javaslatai szerint a Szabadság tér elnevezésről kéri a szavazást.  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 977 hrsz-
ú közterületet 2016. október 23- i hatállyal Szabadság tér-nek nevezi el. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a 
nyilvántartásban a tér elnevezésének átvezettetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 23. 
 

7. napirendi pont: A Névtelen utca átnevezéséről 
        Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: a Humán Bizottság 
          a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-244/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 9. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 977 hrsz-ú ingatlan átnevezéséről 
 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
a Névtelen utca átnevezéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 884/1 
hrsz-ú utcát – a Névtelen utcát – 2016. október 23- i hatállyal Szarvas Imre utcának nevezi el. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a 
nyilvántartásban az utca elnevezésének átvezettetésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. október 23. 
 

8. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
        Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-239/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Karsai Gergely képviselő 18.30 perckor megérkezik a Tanácsterembe, így a továbbiakban 9 
képviselő vesz részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József  Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását e határozat mellékete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 
pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
   
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2016. október 15., a pályázat elbírálására: a 

Képviselő-testület 2017. február havi soros ülése 
 

 
,,Melléklet a 278 /2016. ( IX.27.) Kt. sz. határozathoz” 

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

pályázatot hirdet 
 

az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár  (Ercsi, Szent I. u. 12-14.) vezetésére irányuló 
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására, közalkalmazotti jogviszonyban. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Az intézményvezetői beosztásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre 
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.  
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  
 
A magasabb vezetői beosztás megnevezése: 
igazgató  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. március 1-től 2022. február 28-
ig szól. 
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A munkavégzés helye:  
Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István u. 12-14. 
 
A munkakör megnevezése: Közművelődési szakember 
 
A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézményhez tartozó múzeumok működtetése, közreműködés a városi kulturális 
rendezvények szervezésében. 
 
Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Munkaköri feladatai ellátása mellett ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, illetve 
az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kulturális programok 
megszervezését. Feladata az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, az alkalmazottak 
feletti munkáltatói jogok gyakorlása.  
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései, az egyéb juttatásokra 
az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a), továbbá 6/B. § (1) 

bekezdés a) és 6/E. § (1) bekezdés a) pontja, vagy 6/F. § (1) bekezdése szerinti 
végzettség és szakképzettség, 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő 
igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli 
elvégzéséről, 

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 6/B. (1) 
bekezdés c) pontjában, a 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, legalább öt 
év szakmai gyakorlat, 

  -   tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább 
államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás 
bemutatásával, 

-  kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, 
-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, 
-  az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a vezetői megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival); 
- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program; 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
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- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat; 

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata; 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők 

részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez; 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 90. nap 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye: 

- Postai úton, a pályázatnak az Ercsi Polgármesteri Hivatal címére (2451 Ercsi, Fő u. 
20., Pf.: 20.), 2 példányban történő megküldésével. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az „igazgatói pályázat” megnevezést. 

- Személyesen: Ercsi Polgármesteri Hivatal, 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok elbírálásáról Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázati határidő lejártát követő első rendes képviselő-testületi ülés, de legkésőbb a 
pályázati határidő lejártát követő 30. nap. 
 
A pályázati felhívás közzétételének helye: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS), Ercsi Város 
Önkormányzat internetes portálja, Ercsi Híradó. 
 
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 
intézmény megismerésére irányuló igényüket Győri Máté polgármestertől kérhetik. 
Telefonszám:06/25/515-602, e-mail: polghivatal@ercsi.hu 
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9. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének 
beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-241/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 11. számú melléklete, majd, miután nem érkezik észrevétel, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi 
nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda 2016/2017. évi 
nevelési évének beindításáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Bosnyák Istvánné intézményvezető              
Határid ő: azonnal 

       
10. napirendi pont: Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének 

beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
        Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-240/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 12. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi 
nevelési évének beindításáról szóló tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
280/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi nevelési évének beindításáról szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016/2017. évi 
nevelési évének beindításáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Ábrahám Gabriella intézményvezető              
Határid ő: azonnal 
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11. napirendi pont: Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a 
közszolgáltatási tevékenységéről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-257/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 13. számú mellékletét képezi, a beszámolót elfogadásra javasolja, azonban 
kiegészíteni kívánja egy határozati javaslattal. Mégpedig azzal, hogy – ahogyan a pénzügyi 
bizottsági ülésen már megtárgyalták – a rendkívül csapadékos időjárás következtében néhány 
utca (Mártírok útja, Vízvári utca) javíttatására forrást kellene biztosítani. Javasolja, hogy erre 
a célra 1,5 millió Ft + Áfa összeget tegyenek át a Kft költségvetésében. Először azt kéri, hogy 
aki elfogadja a Dunakavics Kft. első félévi beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. 
félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
281/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2016. I. 
félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Orbán Balázs ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester ezután az útjavítás elvégzésének biztosításához szükséges 
határozati javaslatot fogalmaz meg: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis 
maior helyzet kialakulására való tekintettel – rendkívül csapadékos időjárás – 1,5 millió Ft + 
ÁFA összegű támogatást nyújt az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére az utak járhatóvá 
tétele céljára az önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási előirányzata terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
tegye meg, illetve felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. Kérdezi, van-e valakinek észrevétele, más javaslata? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy aki ezt a határozati javaslatot így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze 
azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére 
utak járhatóvá tétele céljára 1,5 millió Ft + ÁFA átadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére utak járhatóvá tétele érdekében 1,5 millió Ft 
+ ÁFA átadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior helyzet kialakulására való 
tekintettel – rendkívül csapadékos időjárás – 1,5 millió Ft + ÁFA összegű támogatást nyújt az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. részére az utak járhatóvá tétele céljára az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének felhalmozási előirányzata terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
tegye meg, illetve felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

12. napirendi pont: Az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-265/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja még, a beszámolót mind a Szociális, 
mind pedig a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, s azt azért nem fogadták el, mert a háziorvosi 
ellátást a jelenlegi asszisztenciával is megoldottnak látják. Mindezt áttárgyalták 
Intézményvezető Úrral, aki azután egy módosított szakmai beszámolót készített, mely 
elektronikus úton a képviselők részére kiküldésre került. A beszámolót úgy javasolja 
elfogadni, hogy a háziorvosi ellátás négy asszisztenssel működjön tovább. Kérdezi, van-e 
valakinek hozzászólni valója? 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, a negyedik háziorvosi körzet betöltésével az 
volt a Képviselő-testület célja, hogy könnyítsenek az ellátás nehézségein, a várakozások idejét 
csökkentsék. A jelenlegi javaslatot elfogadhatónak tartja, a Szociális Bizottság nevében is. 
 
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy a 
módosított szakmai beszámoló elfogadásáról szavazással döntsenek. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ szakmai 
beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a négy fő háziorvosi asszisztensi létszámot nem emeli, a meglévő 
asszisztensi létszámot elegendőnek tartja a négy fő háziorvos mellé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
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„Melléklet a 283/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozathoz” 
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13. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-264/2016. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
15. számú melléklete), majd elmondja még, két határozati javaslatról szükséges döntést hozni. 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az első határozati javaslatról 
szavazzanak. 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi 

Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 9 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolóját elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Fekete Nikolett ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal, illetve az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. legközelebbi taggyűlése 
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„Melléklet a 284/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozathoz” 
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Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy a második határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 
Propszt Zsolt képviselő kiment a Tanácsteremből, így a továbbiakban 8 képviselő vesz részt 
a szavazásban. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai által meg nem fizetett működési hozzájárulás és 

más kintlévőségek érvényesítéséről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. tagönkormányzatai 

által meg nem fizetett működési hozzájárulás és más kintlévőségek érvényesítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlését és ügyvezető igazgatóját, hogy – szükség 
esetén ügyvéd bevonásával – tegyen meg mindent – ideértve a bírósági per indítását is – a 
tagönkormányzatok által meg nem fizetett működési hozzájárulás és esetleges egyéb meg nem 
fizetett követelés érvényesítése érdekében. 
A Képviselő-testület kéri, hogy a szükséges jogi lépések megtétele a teljes kintlévőség 
behajtása érdekében legkésőbb 2016. október 31-ig történjen meg. 
A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy a későbbi kintlévőségek behajtása ehhez hasonlóan 
folyamatosan történjen meg, és az ügyvezető igazgató kapjon a taggyűléstől erre vonatkozó 
felhatalmazást. 
A Képviselő-testület kéri az ügyvezető igazgatót, hogy a határozatban foglaltak megvitatása 
érdekében a Kft. taggyűlését soron kívül hívja össze. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
             Fekete Nikolett ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. október 31., illetve folyamatos 
 

14. napirendi pont: Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. hitelkerethez nyújtandó kezességvállalási kérelméről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-261/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető kéri, hogy a határozati javaslatban a 
hitelkeret megújítását 2016. december 30-ra javítani szíveskedjenek, mivel december 31-én, 
mérleg fordulónapon nem lehet kezességvállalás, mert ahhoz már kormányzati engedély volna 
szükséges.  
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Győri Máté polgármester kéri, hogy aki ezzel a módosítással együtt elfogadja a 
kezességvállalást, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. hitelkeretének megújítására vonatkozó – Ercsi Város Önkormányzat 
általi – kezesség vállalási kérelméről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. hitelkeretének 
megújítására vonatkozó – Ercsi Város Önkormányzat általi – kezesség vállalási 

kérelméről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezességet vállal az Ercsi Járóbeteg-szakellátó 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. B3 Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlájához 
rendelt 3 millió forintos hitelkeret 2016. december 30-ig történő megújításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá arra, hogy a Kft. taggyűlésén a Képviselő-testület határozatát 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Fekete Nikolett ügyvezető igazgató 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a Kft. soron következő taggyűlése 
 

15. napirendi pont: Az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás más célra történő 
felhasználásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-255/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 17. számú melléklete, majd elmondja véleményét, hogy a támogatás 
felhasználást nagyon nemesnek tartja. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, 
kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelméről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
287/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére, a 1016-54/2016. iktatószámú támogatási szerződésben megállapított 
300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fennmaradt 160.000,- Ft-nak más, a 
működésük körébe tartozó célra történő felhasználásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a támogatási szerződés módosításának megkötésére. 
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Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. december 15. 
 

16. napirendi pont: Az Ercsi, Vasútállomás utca 18. sz. alatti épületről 
       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-260/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, hogy az épület jelenlegi 
tulajdonosa és a vagyonkezelője úgy döntöttek – miután az életveszély elhárítására lettek 
kötelezve – hogy az épületet valószínűleg elbontják. Ettől függetlenül az önkormányzat a 
tulajdonba vétel felé kíván lépéseket tenni. Kérdésként merült fel az eltulajdonlás lehetősége. 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a Magyar Államtól is el lehet birtokolni ingatlant, azonban 
az elbirtoklás feltételei valószínűleg nem állnak fenn jelen esetben, ezért elsősorban az 
ingyenes tulajdonba vétel lehetőségét szorgalmazná. 
 
Propszt Zsolt képviselő visszatért a Tanácsterembe, így a továbbiakban újra 9 képviselő vesz 
részt a szavazásban. 
 
Győri Máté polgármester elmondja még, a Szociális Szolgálat felé jelezte, hogy az ott élő öt 
család elhelyezéséről gondoskodniuk kell. Majd, miután nem érkezik egyéb hozzászólás, kéri, 
hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi belterület, 1761/1 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezéséről és a Vasútállomás utca 18. szám alatti 

ingatlan tulajdonba vételéről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi belterület, 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárás 

kezdeményezéséről és a Vasútállomás utca 18. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél az Ercsi belterület, 1761/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási 
eljárás megindítását, majd ennek megtörténte után a Vasútállomás utca 18. szám alatti 
lakásnak és a hozzá tartozó területnek önkormányzati tulajdonba vételét.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 14. 
 

17. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

       Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
       Véleményezte: Bizottságok 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 400-256/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
költségvetési rendelet módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 
„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                               1.441.832 e Ft   
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:                                              1.397.555 e Ft 
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)                                              167.808 e Ft 
(4) A hiány összege az előző évi 167.808 e Ft maradványból, finanszírozható, melyre a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.” 
 
2. §  Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek: 

 
„5.§  Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege:                                  1.609.640 e Ft  

ezen belül: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               417.572 e Ft 
b) közhatalmi bevételek                                                                            628.485 e Ft 
c) működési bevételek                                               98.818 e Ft 
d) működési célú átvett bevételek                               18.399 e Ft 
e) felhalmozási bevételek                                                                          128.558 e Ft 
f) belföldi finanszírozás bevételei                                                                  317.808 e Ft” 

 
3. § Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:  

 
  „7.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege:                                   1.609.640 e Ft     
         ezen belül:  
         a) a működési kiadások előirányzat összege                                              1.189.810 e Ft 
         ebből:  
         1. személyi jellegű kiadások                                                                          442.623 e Ft 
         2. munkaadót terhelő járulékok                                                                 115.464 e Ft 
         3. dologi kiadások                                                             524.019 e Ft 
         4. működési célú pénzeszköz átadás                                                               84.067 e Ft 
         5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       14.280 e Ft 
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         6. tartalék                                                         9.357e Ft 
 
         b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege:                                              269.830 e Ft 
         ebből:  
         1. beruházások                                                                  77.131 e Ft 
         2. felújítások                                          134.127 e Ft   
         3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                        19.936 e Ft 
         4. felhalmozási céltartalék                               38.636 e Ft 
      
         c) finanszírozási kiadások                                                                                150.000 e Ft 
 
4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
       (4) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
       (5) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
       (6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
       (7) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
       (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
       (9) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
     (10) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
     (11) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
     (12) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
     (13) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
     (14) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
     (15) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
     (16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetésre került. 
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18. napirendi pont: Az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-248/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Echo Televízió által Ercsi Város 
Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőségről 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
289/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Echo Televízió által Ercsi Város Önkormányzata részére felajánlott 
reklámlehetőségről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni az Echo Televízió által Ercsi 
Város Önkormányzata részére felajánlott reklámlehetőséggel. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
19. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-246/2016. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 21. számú melléklete), majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel azzal 
kapcsolatban? 
 
Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatai a rendelet-tervezetbe 
beépítésre kerültek. 
  
Győri Máté polgármester, miután több kérdés, észrevétel nem hangzik el, kéri, hogy aki a 
rendelet módosítását ily módon elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 
4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„4. § A köztisztasággal és a hulladékokkal összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el az, aki 
 
a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő zöldfelület, 
árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről  nem 
gondoskodik, azokat vagy az úttestet beszennyezi; 
 
b) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan udvarának tisztántartásáról, rendben tartásáról nem 
gondoskodik; 
 
c) ipari, kereskedelmi és más szolgáltatási tevékenysége gyakorlásával beszennyezett terület 
tisztántartásáról nem gondoskodik; 
 
d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag közútra, 
közterületre kerülését nem akadályozza meg; 
 
e) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet nem tartja rendszeresen tisztán, az arra került 
falragaszt, falfirkát, festést nem távolítja el; 
 
f) a lakásában vagy egyéb tevékenysége során keletkező hulladékot nem az erre szolgáló 
gyűjtőedényben helyezi el, továbbá annak elszállításáról nem gondoskodik; 
 
g) hulladékgyűjtő edényt – a rendes hulladékszállítás napját kivéve – az úttesten tárol; 
 
h) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon, más ingatlanán vagy a közterületen – az avar és 
kerti hulladék meghatározott időszakban történő szabadtéri elégetése kivételével – bármilyen 
hulladékot (különösen háztartási hulladékot, gumit, műanyagot, kábelt, műszaki berendezéseket, 
alkatrészeket) éget, ideértve e hulladékok tűzhelyben, kazánban történő égetésének tilalmát is; 
 
i) a környezetre veszélyes vagy dugulást, egyéb hibát okozó anyagot közcsatornába vagy annak 
víznyelő aknájába önt vagy oda bevezet.” 
 
2. § Az „R” 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„8. § Többlakásos lakóépületek közösségi együttélésének szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
 
a) a tulajdonában vagy használatában lévő lakásban, a lakóépület közös használatú helyiségében 
vagy annak területén tevékenységével másokat zavaró módon bűzt, füstöt, port vagy más zavaró hatást 
okoz; 
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b) gépjárművével a lakóépület előtt, illetve annak udvarán indokolatlanul, a gépjármű 
rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okoz; 
 
c) az épület kezelőjének vagy tulajdonosi közösségének előzetes hozzájárulása nélkül a közös 
használatú helyiségben vagy területen bármilyen saját célú energia-felhasználó berendezést használ és 
annak üzemeltetési költségeit nem fizeti meg; 
 
d) a lakásában vagy egyéb tevékenysége során keletkező hulladékot nem az erre szolgáló 
gyűjtőedényben helyezi el, továbbá annak elszállításáról nem gondoskodik; 
 
e) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan használatával, karbantartásával, felújításával 
kapcsolatban keletkezett szennyeződést, hulladékot, törmeléket a lakóépület közös használatú 
helyiségeiből vagy területéről naponta nem távolítja el; 
 
f) háztartási és egyéb hulladékot, elhasznált bútorokat, nagyobb tárgyakat, lomot az épület közös 
használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik; 
 
g) a lakásának, a közös használatú helyiségek, területek rá eső részének tisztán tartásáról 
folyamatosan nem gondoskodik, a közös használatú helyiséget, területet sajátjaként, mások 
kizárásával, öncélúan használja; 
 
h) állatot úgy tart, etet, hogy azzal mások lakását, lakásának erkélyét, ablakpárkányát vagy az épület 
közös használatra szolgáló helyiségeit, területeit beszennyezi, rongálja;  
 
i) az általa tartott állat által – a lakásában, a közös használatú helyiségekben és területen – okozott 
szennyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik; 
 
j) erkélyén, pincéjében, a közös használatú helyiségben állatot tart vagy az ingatlan közös használatú 
területén a lakók előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ebet tart; 
 
k) a lakóépületben úgy tart állatot, hogy az az állatok tartásához, mozgásához, életmódjához, higiéniai 
körülményei fenntartásához szükséges élettérhez nem elegendő és ezzel az állatnak szenvedést okoz 
vagy az állattartással a lakók nyugalmát – különösen zajjal, hanggal, bűzzel – zavarja, vagy az 
betegség, járvány, férgek, élősködők elszaporodásának veszélyével jár.”  
 
3. § Az „R” 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos 
vagy az ingatlant más jogcímen használó, aki 
 
a) az ingatlanának rendben tartásáról, tisztán tartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot 
raktároz és ezzel a rovarok, rágcsálók elszaporodását is elősegíti;  
 
b) az ingatlana udvarának és az ingatlana előtti, úttestig terjedő zöldfelületnek a 
gyommentesítéséről, ott a fű rendszeres nyírásáról, a gaz kiirtásáról, az ingatlanról a közterületre vagy 
más ingatlanra kihajló, áthajló növények gallyazásáról nem gondoskodik.” 

 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
Záradék: Ez a rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetésre került. 
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20. napirendi pont: A 0267. hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai 
felmérésről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-266/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 22. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0267 hrsz-ú út rekonstrukciójához 
szükséges geodéziai felmérésről 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
290/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, 0267 hrsz-ú út rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, 0267 hrsz-ú út rekonstrukciójához 
tartozó geodéziai felmérést, telekhatár kitűzést támogatja bruttó 342.900,- Ft értékben. A 
Képviselő-testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a 2016. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szerződés megkötésére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a bruttó 342.900,- Ft a 2016. évi költségvetésbe 
kerüljön betervezésre.  
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. szeptember 30., illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

21. napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 
hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné 
nyilvánításáról, új versenyeztetési felhívás közzétételéről 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-267/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd elmondja még, miután nem érkezett meg az 
ingatlanok értékbecslése, ezért csak az először az első határozati javaslatról – a 
versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról – kéri a szavazást. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás 

eredménytelenné nyilvánításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok 
hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívás eredménytelenné nyilvánításáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, 
2851, 2852, 2853 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt versenyeztetési felhívást 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a versenyeztetési felhívás ismételt kiírása érdekében az értékbecslés 
megrendelésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a Képviselő-testület következő ülése 
 

22. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. számú 
függelékének módosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-245/2016. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
az SzMSz módosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. függelékének 
módosításáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
292/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. függelékének módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII29.) önkormányzati rendelet 5. számú 
függelékét az alábbiak szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók rendje: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042220 Erdőgazdálkodás 
045120 Út, autópálya építése 
045130 Híd, alagút építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045230 Komp- és révközlekedés 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás  
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet hatályos 
szövegét a Képviselő-testület által módosított 5. számú függelék szövegével foglalja egységes 
szerkezetbe, majd Ercsi Város Önkormányzat honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző              
Határid ő: azonnal 

 
23. napirendi pont: Karsai Gergely képviselő tiszteletdíj felajánlásáról 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-263/2016. iktatószámú előterjesztést, 
(jegyzőkönyv 25. számú melléklete), s a felajánlást megköszöni Karsai képviselő úrnak. 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Novozánszky Katalin megbízott pénzügyi irodavezető elmondja, a Magyar Államkincstár 
tájékoztatása szerint az új „Kira” megnevezésű bérszámfejtő program nem engedi a 
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tiszteletdíj teljes összegének felhasználását, havi 100 Ft-ot bent kell hagyni a rendszerben, 
ezért 402.800 Ft összegű felajánlásáról kell döntést hozni. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Karsai Gergely képviselő négy havi 
tiszteletdíjának felajánlásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
293/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

Karsai Gergely képviselő négy havi tiszteletdíjának felajánlásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Karsai Gergely képviselő egy 
havi tiszteletdíjának a Hétszínvirág Óvoda által szervezett rendezvény támogatására történő 
felajánlását, valamint, hogy a képviselő a felajánlott további három havi tiszteletdíjáról a 
későbbiekben kíván rendelkezni. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott négy havi, azaz 402.800,- Ft 
összegű tiszteletdíj költségvetési rendeletben történő előirányzat átcsoportosítását 
engedélyezi.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. szeptember 30., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

24. napirendi pont: Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő faapríték kazán 
karbantartására előirányzat biztosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-254/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 26. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy az előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában 
lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték kazán karbantartására előirányzat biztosításáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
294/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték 
kazán karbantartására előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában 
lévő Fröling Turbomat 320 típusú faapríték kazán karbantartására bruttó 116.840,- Ft 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A december havi, bruttó 58.420,- Ft karbantartási díj az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe kerül betervezésre.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a karbantartási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. szeptember 30., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

25. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról 

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

Győri Máté polgármester ismerteti a 400-242/2016. számú előterjesztést, (jegyzőkönyv 27. 
számú melléklete), majd, miután nem érkezik észrevétel, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
295/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozási szándékról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusú pályázatát a felsőoktatási 
hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévre 
vonatkozóan, azaz 10 hónapra, illetve a  „B” típusú pályázatát a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára 3X10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre 
(a 2017/2018. tanévre, a 2018/2019. tanévre, és a 2019/2020. tanévre). 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a pályázat kiírásával 
kapcsolatos teendők elvégzésére, a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Hekmanné Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 

  Dr. Balázs Fülöp Ferenc, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke 

Határid ő: azonnal, illetve 2016. október 3. 
 

26. napirendi pont: A 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „porta, 2 db 
közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-259/2016. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 28. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, ezt a témát a Pénzügyi 
Bizottság is megtárgyalta, az ő javaslatuk szerepel a határozati javaslaton. Azt javasolja, hogy 
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a bérleti díj összegét kereken 30.000 Ft/hóban határozzák meg. Kérdezi, van-e valakinek 
észrevétele, más javaslata ezzel kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy az 
általa módosított bérleti díj összegéről szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben 
levő „porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
296/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

a 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben levő „ porta, 2 db közlekedő, 
mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségek bérbeadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet 21.§-a alapján hozzájárul 
az 1759/36 hrsz-ú cukorgyári porta épületben található, összesen 27,49 m2   alapterületű 
„porta, 2 db közlekedő, mellékhelyiség, raktár” megnevezésű helyiségeknek a Pro Montel Zrt. 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 139., adószám:11756358-2-13, vezérigazgató: Demó 
Győző) részére történő bérbeadásához. A bérleti díj összege bruttó 30.000 Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. szeptember 30., illetve folyamatos 
 

27. napirendi pont: Az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére 
meghatalmazás vadgazdálkodási tevékenységhez 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 400-252/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 29. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati 
Közössége részére vadgazdálkodási tevékenységhez hozzájárulás megadásáról 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
297/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati Közössége részére vadgazdálkodási tevékenységhez 
hozzájárulás megadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Földtulajdonosok Vadászati 
Közösségének kérelmét támogatja és az érintett önkormányzati tulajdonú földterületeken a 
vadászati jogot továbbra is engedélyezi.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a meghatalmazások aláírására. 
                          
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. szeptember 30.   
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28. napirendi pont: A Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior 
Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról 

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

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 400-253/2016. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 30. számú melléklete, majd elmondja még, érkezett egy megkeresés az 
EFI-től (Egészségfejlesztési Iroda), hogy ők is foglalkoznak néhány témával ezzel 
kapcsolatban. Javasolja, hogy az előterjesztésen szereplő összeget most fogadják el, s a 
későbbiekben az EFI-vel, illetve az Akadémiával a témát át fogják tárgyalni, s amennyiben 
van olyan előadás, amit az EFI saját berkeken belül meg tud tartani, azt a listáról kiveszik 
majd, s az összeg annyival csökkenni fog. Kérdezi, van-e kérdés, más javaslat? Miután nincs, 
kéri, hogy szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsigmond Király Főiskola által szervezett 
Ercsi Szenior Akadémia hat előadására előirányzat biztosításáról 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
298/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 

a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Ercsi Szenior Akadémia hat előadására 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsigmond Király Főiskola által szervezett 
Ercsi Szenior Akadémia hat előadását 480.000,- Ft + ÁFA összegért megvásárolja az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a Zsigmond Király Főiskolával a szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. 
Feik Csaba jegyzőt a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
                          
Felelős: Győri Máté polgármester 
               Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. szeptember 3., ill. folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  
 

29. 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 400-238/2016. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
31. számú melléklete), majd elmondja még, a TOP-os pályázatok elbírálása október-
novemberre várható, emiatt szerepel az többször is, hogy „a pályázat benyújtásra került, 
egyéb információval nem rendelkezünk”. Annyit el tud mondani, hogy formailag mind 
megfelelt. Örömmel tájékoztat arról, hogy a „Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat 
sikeresen zárult, ott egy szép tér kialakítása van folyamatban. Felmerült, hogy a Művelődési 
Ház kamerarendszerét oly módon egészítenék ki, hogy ezt a területet egy fix kamera 
figyelhetné, a költségvetés átvizsgálása folyamatban van. Majd a 130/2016. (IV.26.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban elmondja, hogy az érintett telkek mások számára eladhatatlanok, az 
egyeztetések folyamatosak az üggyel kapcsolatban. Ezután a 256/2016. (VIII.30.) Kt. sz. 
határozattal kapcsolatban mondja el, hogy a szerződés aláírása már megtörtént. Kérdezi, van-e 
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valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2016. (IX.27.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem érkezik, a 
Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyílt ülését 19.00 órakor berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Győri Máté         Dr. Feik Csaba   
           polgármester             jegyző 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária       Sandi József   
           képviselő           képviselő 
       jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


