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ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. november 28-i nyílt ülésének 

j e g y z ő k ö n y v e  
 
 

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

 
NAPIREND 

 
Napirendek:  
 
Nyílt ülésen:  

 

1. Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának költségeire 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építéséről szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                        a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

4. A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

5. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres ügyekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
Előterjesztő: Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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8. A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet tervezeteinek 
és az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.15.) 
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

10. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

11. Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról a 
polgármesteri jutalom biztosításához 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

15. Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról 
és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. A Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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19. A Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért megtérítendő arányos költségek 
megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi, Bercsényi M. utcában tűzcsap kiépítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott médiaszolgáltatás megrendelésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 

 
25. A helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

26. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő Együttműködési szándéknyilatkozat 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

27. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

28. A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

30. A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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31. Az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 

H a t á r o z a t o k 
 
361/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület 2017. november 28-i nyílt ülése 

napirendjeiről 
 
362/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a 

Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak 
kialakításának céljára történő térítésmentes használatba adásáról 

 
363/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak 

kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról 
 
364/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások 
fejlesztésével”, mini bölcsőde építéséről közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 

 
365/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 
366/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2017. évi 

közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója 
elfogadásáról 

 
367/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a 

peres ügyekről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
368/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 
369/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a településképi arculati kézikönyv véleményezéséről 
 
370/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

véleményezéséről  
 
371/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzata és 

szabályozási terve módosításának véleményezéséről 
 
372/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
373/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 
374/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a polgármesteri jutalom biztosítása érdekében az Ercsi Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat 
átcsoportosításáról  
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375/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
 
376/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

előirányzat átcsoportosításról 
 
377/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 

költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés 
egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról  

 
378/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és 

szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 
adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről 

 
379/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 

Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló 254/2017. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
380/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a 

Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet részére történő használatba adásáról 

 
381/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe 

vételéről 
 
382/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért 

megtérítendő arányos költségek megállapításáról 
 
 
383/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában tűzcsap kiépítésére 

előirányzat biztosításáról 
 
384/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges 

értékesítéséről 
 
385/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi 
együttműködési megállapodások módosításáról  

 
386/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 

 
387/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 

 
388/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő 

eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 
 
389/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 
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390/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
391/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 

 
392/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetéséről 

 
393/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi 

nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
394/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi 

nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
395/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott 

médiaszolgáltatás megrendelésére előirányzat biztosításáról 
 
396/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő 

együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 
 
397/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul 
vételéről 

 
398/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő 

csatlakozásról 
 
399/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 

elrendeléséről 
 
400/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

401/2017. (XI.28.) Kt. sz. hat. az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére 
pótelőirányzat biztosításáról 

 
R e n d e l e t e k 

 
23/2017. (XII.1.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
24/2017. (XII.1.) ök. rend. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 21/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
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Készült:  Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt testületi ülésén 2017. 

november 28-án. 
 
Jelen vannak: Győri Máté polgármester   
    Papp György alpolgármester 
   Balázs Mária képviselő 

 Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
   Gólics Ildikó képviselő 
   Lippai Csaba képviselő 

 Sandi József képviselő 
                        Dr. Feik Csaba jegyző 
                        Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető 
                                   
Győri Máté polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd a Képviselő-testület 2017. 
november 28-i nyílt ülését 18.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 7 képviselő jelenlétével 
határozatképes. Majd elmondja még, az ülésen 31 napirendi pontról szükséges döntést hozni. 
Napirendi pontok előtt néhány szót kíván szólni, majd kérdezi, van-e még valakinek napirendi pont 
előtti hozzászólása? 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő napirendi pontok előtt kér szót. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel 
jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. november 28-i nyílt ülése 
napirendjeiről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

361/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a Képviselő-testület 2017. november 28-i nyílt ülése napirendjeiről 

 
Nyílt ülésen:  

 

1. Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának költségeire 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. A TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építéséről szóló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
                        a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

4. A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
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Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
   a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 

5. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres ügyekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. A 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
Előterjesztő: Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
 

8. A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet tervezeteinek 
és az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.15.) 
önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

10. Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

11. Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról a 
polgármesteri jutalom biztosításához 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

13. Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

14. Az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 
 

15. Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról 
és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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16. Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 
közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

18. A Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. A Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért megtérítendő arányos költségek 
megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

20. Az Ercsi, Bercsényi M. utcában tűzcsap kiépítésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges értékesítéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. A mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli selejtezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

24. A Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott médiaszolgáltatás megrendelésére 
előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
    a Humán Bizottság 

 
25. A helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

26. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő Együttműködési szándéknyilatkozat 
megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 
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27. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

28. A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

29. Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
31. Az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 

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

 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, az Egészségügyi Központban a feladatok elvégzéséhez 
megfelelő és szép bútorzatot sikerült vásárolni, melyet az ott dolgozók nevében is megköszön a 
Képviselő-testületnek. 
 
Győri Máté polgármester örömét fejezi ki, s jó munkát kíván az Egészségügyi Központ 
dolgozóinak. Majd elmondja, az ülés előtti napon tartották intézményvezetői megbeszélésüket, 
melynek alkalmával a Szociális Szolgálat vezetője fejezte ki köszönetét – melyet ezúton kíván 
tolmácsolni képviselő társai felé – azzal kapcsolatban, hogy a Szociális Munka Napja alkalmából 
tartott ünnepségükön többen részt tudtak venni. Véleménye szerint nemcsak az arra fordított idő, ami 
fontos, hanem a jelenléttel biztosított támogatás, bátorítás, s kéri, hogy a továbbiakban is vegyenek 
részt hasonló rendezvényeken. Majd a Vásártéri „szellemház” elbontásával kapcsolatban tájékoztatást 
ad arról, hogy a Parafix Kft. az épületet – statikai véleményezés után – elbontatta, az építkezést 
elkezdi, nagy gyárcsarnokot fognak építeni a „szellemház” helyén, remélhetőleg az eddigi 20 
emberhez képest sokkal több helyi lakost fognak ott foglalkoztatni. Előre láthatóan a jövő év 
folyamán fog befejeződni az építkezés, s utána megindul majd a termelés is. Majd, miután több 
napirendi pont előtti hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. napirendi pontra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: Az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér 
Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő 
térítésmentes használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
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Győri Máté polgármester ismerteti a 200-314/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd nagy tisztelettel köszönti Dr. Koltai Gábor urat, aki a 
Martonvásári Járási Hivatal vezetője. Átadja a szót részére. 
 
Dr. Koltai Gábor, a Martonvásári Járási Hivatal vezetője elmondja, költségvetési oldalról pozitív 
jelzést kaptak, mely szerint a Miniszterelnökség visszaigazolta támogatási igényüket. Várhatóan 
december 15-i terület-átadással és 2018. március 15-i befejezéssel el tud indulni a Kormányablak 
Ercsiben, a Fő utca 27. szám alatt. A beruházás összértéke kb. 47 millió Ft, melyből 32 millió Ft 
támogatást nyújt az elnökség. Ebben benne van az informatikai eszközök beszerzése is, mely kb. 10-
12 millió Ft-ba kerül. Az ercsi kormányablak nagyobb lesz, mint a martonvásári, hét front- és négy 
háttérállomás kerül kialakításra, irattárral, illetve a későbbiek során külső irattárral is bővülni fog. A 
Dunakavics Kft-nek december 15-ig kell kiürítenie a helyiségeket, melyhez türelmet és 
együttműködést kér mindenkitől. Majd elmondja még, a Kormányablak kialakítása rendkívül komoly 
előrelépést jelent a településnek, magasabb ellátási színvonalat fog a városba hozni. Majd gratulál a 
településnek ahhoz, hogy a martonvásári járásban – az új kormányablak kialakításával – két 
kormányablak fog működni, mely a Fejér megyei járásban csak Székesfehérvárra és Dunaújvárosra 
jellemző.  
 
Győri Máté polgármester elmondja, a december 15-március 15. közti időszak egy átmeneti időszak 
lesz, melyhez ő is türelmet, kitartást kér mindenkitől. Majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, 
kéri, hogy az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő 
ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára 
történő térítésmentes használatba adásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
362/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Fő utca 27. (hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére, az Ercsi kormányablak kialakításának céljára történő térítésmentes használatba 

adásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, Fő utca 27. 
(hrsz.: 29.) szám alatt lévő ingatlannak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére – az Ercsi 
kormányablak kialakításának céljára, 2017. december 15-vel történő – térítésmentes használatba 
adását támogatja.   
A Képviselő-testület a kormányablak kialakítását minden lehetséges módon elő kívánja segíteni, a 
beruházáshoz történő hozzájárulásról, illetve annak módjáról (pl. az épület külső részét érintő 
munkák) a Kormányhivatallal való egyeztetés függvényében dönt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 15. 
 

2. napirendi pont: A Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak 
kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-340/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 4. számú melléklete, majd elmondja még, az előző testületnek volt egy döntése, 
melyben 3 millió Ft támogatást nyújtottak volna a kormányablak kialakítására. Ez az összeg most 5 
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millió Ft, mely egy olyan befektetés, ami óriási előrelépést jelent a város lakói részére. Kéri, hogy aki 
egyetért az 5 millió Ft-os támogatás nyújtásával, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi 
kormányablak kialakításának költségeire előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
363/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal részére, az Ercsi kormányablak kialakításának költségeire 
előirányzat biztosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Martonvásári Járási Hivatal Ercsi székhelyű 
kormányablak megvalósításával összefüggésben, a kormányablaknak helyt adó ingatlan átalakítási, 
felújítási munkáihoz szükséges anyagi fedezet biztosítására bruttó 5.000.000,- Ft előirányzatot biztosít 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző   
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a 2018. évi költségvetés tervezése 
 

3. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde 
építéséről szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                               a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-316/2017. iktatószámú előterjesztést, melyet megtárgyalt 
mind a Pénzügyi, mind a Közbeszerzési Bizottság, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután 
nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy ajánlattételi felhívás közzétételéről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

364/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építéséről közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat 
keretében, mini bölcsőde építéséről közbeszerzési ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
melléklet ajánlattételi felhívás közzétételére, valamint a közbeszerzés tárgyában lefolytatandó 
tárgyalásra. 
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Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve 2017. november 30. 
 
 

„Melléklet a 364/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 

 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 

közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése 
 
 
 
 
 

Ercsi, 2017. 
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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: Szűk Katalin 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: kszuk@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, valamint feltölti a KBA-ba is. 
 
A dokumentumok az alábbi linken is elérhetőek: 
 
Link 
 
3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS ANNAK INDOKLÁSA 
 
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Jelen 
közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot. 
 
4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
 
Ercsi településen az Óvoda-Bölcsőde intézményekben a felvehető 0-3 éves korú gyermekek férőhely kapacitás 
kihasználtsága maximális. A 3 éven aluli gyermekek zavartalan és folyamatos bölcsődei ellátása érdekében 
minibölcsődét kívánunk a településen létesíteni a jogszabályokban előírt kialakítási, működtetési feltételek 
biztosítása mellett. 
Nyitva tartás: reggel 6 óra- 17 óráig 
Csoportonként 1 fő gondozónő és 1 fő dajka rendezi a gyermekeket a nap során 
Csoportokban  7 fő gyermek tartózkodik maximálisan 
Teljes alkalmazotti létszám: 4 fő ( konyhai személyzet nincs, nem feltétele a mini bölcsődének) 
 
Az új minibölcsődét az Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 telken helyezzük el. Az épületben két csoportszoba kerül 
kialakításra. A minibölcsődében 14 gyermek elhelyezésére lesz lehetőség.  
Az előírások szerint a minibölcsődékben egy csoportban legfeljebb 7 gyermek lehet, és úgy kell kialakítani a 
csoportszobákat, hogy azok alapterülete legalább 3 m2/gyermek legyen. A csoportszobák kialakításánál azonban 
ajánlott legalább az egyiket nagyobbra (40 m2-re ) kialakítani, mint 7 gyermekre mérten kötelező (21m2) , mivel 
valószínűsíthetően a felnőtt létszámból adódóan az idő nagy részében összevontan lesznek a gyerekek.  
Gondozónő/nevelőnő munkaideje 7 óra/nap- a mini bölcsőde esetén 1 fő nevelőnőt írnak elő csoportonként- 
tehát nyitástól zárásig nem lesz ott a saját gyermekcsoportjával, ezért egy 25 és egy 40 m2-es csoportszoba kerül 
kialakításra, melyek egy kétszárnyú ajtóval akár össze is nyithatóak. A csoportszobák dél, dél-nyugati tájolásúak, 
bevilágításuk a jogszabályoknak megfelelő. Az ablakokra külső árnyékoló kerül. A gyermekszobáknak közvetlen 
kijárata van az előttük lévő teraszra és azokon keresztül a játszóudvarra. 
Külön személyzeti bejáraton keresztül közelíthető meg a nyugati oldalról a konyha rész és a személyzeti blokk. A 
mini bölcsőde közétkeztetéshez tartozik, ezért nem kötelező főzőkonyhát kialakítani - a konyha lehet 
melegítő/befejező konyha amire a HACCP- előírásai az irányadóak. Mivel 1 éven aluli gyermeket nem fognak 
felvenni, ezért tejkonyha nem kerül kialakításra. Az étel a közlekedőn keresztül jut a melegítőkonyhába, ahol 
felmelegítik és tálalják, majd az átadó ablakon és a csoportszoba közlekedőre nyíló ajtaján keresztül jut a 
csoportszobákba. Az ételmaradék elhelyezésére ételmaradék tárolót alakítunk ki. A közlekedő végéből nyílik a 
személyzeti blokk, öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval, étkezési lehetőséggel és egy kis iroda blokkal. Itt kerül 
kialakításra a takarítószer raktár is. 
 
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.  
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5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN AJÁNLATOT 
KÉRNEK 

Vállalkozási szerződés keretében minibölcsőde építése 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
Fő tárgy: 45210000-2 
További tárgyak: 
45211200-1 
 
6. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, DINAMIKUS 
BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA 
KERÜL SOR  

Nem kerül sor. 
 
7. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 
A szerződés megkötésétől számított ……… hónap.  (javaslat szükséges) 
 

8. A TELJESÍTÉS HELYE 

Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 

9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-1.4.1-15) az utófinanszírozásra vonatkozó 
szabályok szerint.  

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 
15 napon belül kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.  

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) benyújtásának lehetősége 
biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az 
ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 %-os készültség esetén. 



 16 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről (30 %) a megvalósult 
teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a 
megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-
átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában 
foglaltakat teljes körben alkalmazza. A számlázásra és a kifizetésre a mindenkori ÁFA törvény rendelkezései az 
irányadóak.  

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához 
igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet. 

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

Nem. 
 
A részajánlat tételének kizárása azért indokolt, mert az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.  

11. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

5 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó összeget, 
továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában 
kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 1-100 pont. 

A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 



 17 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 hónapnak 
vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 120 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
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. 
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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) bekezdésének 
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. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, 
ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, 
hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő 
szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül 
melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti 
nyilvántartásban szerepelnie kell. 

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 alatt több mint egyszer negatív volt. 
 
 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. 
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 származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 30.000.000,- Ft-ot. 
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló és árbevétel nyilatkozat 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.) 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban 
(megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 
az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult 
referenciával: 
legalább 1 db, legalább 100 m2 alapterületű építmény kivitelezésére vonatkozó referencia.  
 
Mivel az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
 
 
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: 
- legalább 1 fő MV-É kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), minimum 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal és a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetői képesítéssel. 
 
Megkövetelt igazolási mód: 
 
MI1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 5 év jelentősebb kivitelezésre vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó 
referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

a. az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban;  
b. a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön 

feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); 
c. a teljesítés helyét; 
d. a teljesített munkák leírását, részletesen kitérve a mennyiségre; 
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). 
 
MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 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, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén 
gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy 
tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését 
jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.  
- 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 a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes 
szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek 
önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem 
szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló 
dokumentum benyújtása is szükséges. 
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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: 2017.  

16. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

17. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

Magyar 

18. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 

Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) 

2017.  

19. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 

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

 
Igen. TOP-1.4.1-15. 
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22. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte 
után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj 
összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért 
felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó 
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka 
vonatkozásában minimum 36 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; 
(ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a nettó 
megajánlott ellenérték összegének 5 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és szavatossági 
igények biztosítékaként. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték 
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz 
az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  

23. 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 tartalmaznia 
 

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.) 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. 
 

7.) 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 – TOP-1.4.1-15.  Mini 
Bölcsőde építése - Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 

8.) 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.  

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

ajánlattevőt terheli. 
 

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

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

12.) 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. 
 

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

 
14.) A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontban felsorolt szakembernek szerepelnie kell a 

Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, 
melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia 
kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, 
továbbá nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott szakembere a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés 
megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a nyilvántartásba vétel 
elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 
131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg 
Ajánlatkérő a szerződést.  
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, a 
Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse 
fel a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik kamarai regisztrációval) és a 
jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a linket, melyen a szakember a nyilvántartásban elérhető. 
Ha a szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az 
ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt 
igazoló okirat magyar nyelvű fordításának másolati példányát kérjük benyújtani. 
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15.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 26. § - a szerinti felelősségbiztosítási 
szerződés megkötését. 
 

16.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és az építési 
beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális összege az 
ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, és évente 
10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés (felelősségbiztosítás): 
minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 

 
17.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. 

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

 
19.) Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 napig áll fenn. 

 
20.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jótállási biztosítékra vonatkozó, a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerinti 

nyilatkozatát. 
 

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

 
22.) Ajánlattevők kötelesek pénzügyi és műszaki ütemtervet csatolni az ajánlatukhoz. Mind a pénzügyi, mind a 

műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell a 35 %-os, illetve a 70 %-os mérföldkőhöz igazodó műszaki teljesítés 
pontosan körülírt tartalmát.  

 
23.) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontjának alkalmazását. 

 
24.) FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110). 

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

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

2017 
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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban 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 /Kbt. 45. § (2) bekezdés/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. szerinti indokolás benyújtása 
szerint, 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: 06/25/520-620 Fax: 06/25/505-740 

 
Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 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. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
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(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. 

 Részszempont Súlyszám 

1 Összesített nettó vállalkozói díj  10 

2. Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva)  

5 

3. Jótállás időtartama (hónapban megadva)  5 

 
A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének „összesen” sorában szereplő nettó összeget, 
továbbá 5 %-os tartalékkeretet kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában 
kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 1-100 pont. 
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A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot (felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem) x 99 + 1.  

A 2. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 2. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 2. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 60 hónapnak 
vesz figyelembe az ajánlatkérő. 

A 3. számú bírálati részszempont szerinti értékelés: 

A 3. bírálati szempontra hónapban kell megadni az ajánlatot.  

A 3. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb (100 pont). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár, azaz 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A bírálat módszere képlettel leírva:  

Pontszám = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 99 + 1.  

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig veszi figyelembe 
kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75 
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők 
azonos pontszámot kapnak. 

A részszempont szerint adható minimális ajánlati elem 36 hónap. 
Az ez alatti megajánlás érvénytelen. 
A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlást 120 
hónapnak vesz figyelembe az ajánlatkérő. 
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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. 
 
 
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. Az ajánlati 
árnak tartalmaznia kell a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékű tartalékkeretet is. 
 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
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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. 
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, 
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a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

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

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

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

„AJÁNLAT – TOP-1.4.1-15.  Mini Bölcsőde építése - 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) bekezdésének 
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. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): 
A kizáró okok hatálya alá esik az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, 
ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, 
hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő 
szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül 
melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti 
nyilvántartásban szerepelnie kell. 
 
17. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 
 
Késedelmi kötbér, melyre ajánlatkérő a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte 
után válik jogosulttá. A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj 
összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért 
felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó 
vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
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Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka 
vonatkozásában minimum 36 hónap általános jótállást ír elő a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; 
(ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 
 
Jólteljesítési biztosíték: (a teljesítés igazolás kiállításától az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártáig) a nettó 
megajánlott ellenérték összegének 5 %-a a Kbt.  134. § (3) bekezdés foglaltak szerint, a jótállási és szavatossági 
igények biztosítékaként. 
Ajánlattevőnek- a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint- nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték 
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) bekezdés alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz 
az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. 
A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
 
18. 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) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány) (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) (Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Mérleg (adott esetben) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

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. § (2) bek. a) pontja 
alapján. (M7 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Szakemberek bemutatása (M8 formanyomtatvány)  
Önéletrajz (M9 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint 
benyújtandó) 

 

Végzettséget igazoló okiratok (Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó)  
Rendelkezésre állási nyilatkozat (M10 formanyomtatvány) (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó)  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerint benyújtandó) 

 

Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
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szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Ajánlat részeként benyújtandó) 
2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (M6 formanyomtatvány) 
(Ajánlat részeként benyújtandó) 

 

Nyilatkozat a jólteljesítési biztosítékról (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta (Ajánlat részeként benyújtandó)   
Meghatalmazás (adott esetben) (Ajánlat részeként benyújtandó)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (Ajánlat részeként 
benyújtandó) 

 

3.RÉSZ – ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  
Tételes – ajánlattevő által beárazott – költségvetés: Amennyiben a tételes 
árazott költségvetés bármely tétele „0” forint összegű árat tartalmaz, az 
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az adott ajánlatot. Nincs lehetőség az 
egyes tételek más tételekkel együtt történő elszámolására sem. Nincs lehetőség 
észrevételi költségvetést benyújtani, továbbá nincs lehetőség az egyes 
költségvetési tételek munkanemének a módosítására, kiegészítésre. (Ajánlat 
részeként benyújtandó) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 
Online csatolásra került.  
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

Vállalkozási 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 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
 
……………………………………….. 
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   
Adószám: …………………………….. 
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 
Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; Elérhetőség:…………..) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya: „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” közbeszerzési eljárásban meghatározott 
feladtok, a kiadott közbeszerzési dokumentumok, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok 
jelen szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 
 
2. A szerződés időtartama 
 
2.1. Felek a jelen szerződést, annak aláírásától …………………... napjáig tartó, határozott időtartamra kötik azzal, 
hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, 
hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló megnyitásának a napja jelen 
szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 10 nap.  
 
2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az építési beruházás 
oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 
 
3. A teljesítés 
 
3.1. A teljesítés helye: Ercsi Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 
 
3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa írásban meghatalmazott 
személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az által írásban meghatalmazott személy. A 
szerződés teljesítése körében a felek közötti kapcsolattartás kizárólag a képviselők, illetőleg az építési napló útján 
történik. A képviselőknek nem áll jogukban a szerződést módosítani.  
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3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a közbeszerzési eljárásban 
tett ajánlatában megjelölt. 
 
3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett 
naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a 
Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa 
megbízott jelen szerződés 5.5 pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 
 
4. Vállalkozó kötelezettségei: 
 
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy alvállalkozóval végzi az e 
tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 
4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres átadás - átvételtől 
számított: ……………………. hónap.  
 
4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget - 
ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet - a tőle elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő szakmai és gazdasági 
szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, 
továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, 
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két munkanappal előbb 
értesíteni. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban meghatározott 
határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 
 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult és köteles a 
munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 
építési naplóban rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai 
nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy 
hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett 
hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó 
okozta. 
 
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26.§ alapján –  az egész építkezés biztosítására teljes körű építési-szerelési biztosítást kötött 
(ún.: „Construction All Risk”, továbbiakban: C.A.R.). 
 
4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki vezetőt, továbbá a munka 
hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú személyzetet a közbeszerzési iratokban 
megadottak szerint. A felelős műszaki vezető személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával jogosult megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban 
meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel elvégeztetni. Amennyiben a 
felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott bármely kötelezettségét 
megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 13 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől számított 15 
napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni, továbbá a 
kötelezettségek megszegéséből eredő kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól. 
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4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök a rendelkezésére 
állnak. 
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó 
hatályos jogszabályok előírásait. 
 
4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért a vállalkozó felelős. 
 
4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért felelős. 
 
4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező törmeléket elszállítani és 
ártalmatlanításáról gondoskodni. 
 
4.13. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 
 
4.14. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. Vállalkozó az esetlegesen 
szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok felmerülésekor haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni és a szükségesnek ítélt pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  
 
4.15. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat, illetve az olyan 
munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban meghatározott feladatok 
ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -
ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazva – a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a 
megtérítési igényét. 
 
4.16. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival vagy erre 
szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
4.17. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat és ezt követően 
köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben további dokumentumok készítése szükséges köteles azokat 
elkészíteni vagy elkészíttetni. 
 
4.18. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a szükséges észrevételeket, 
későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára kifogásként nem hivatkozhat. 
 
4.19. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott dokumentációt 
áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit megismerte, a megállapodott vállalási 
összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal 
áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A vállalkozási szerződés megkötését 
követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából 
adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével 
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. 
Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható 
állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 
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4.20. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére köteles bemutatni. E 
kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész 
elfedéséről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem 
történik meg, illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a 
Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az eltakarást a 
Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő 
írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles 
a Megrendelő – eltakarás megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire 
vonatkozó – levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon belül az 
eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a tervezővel minden esetben 
köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
4.22. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás 
során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító 
útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden 
tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie kell annak 
következményeit. 
 
4.23. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való gondoskodás – az építési 
beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására vonatkozó eljárásokra. 
 
4.24. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges, valamint általa 
biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani az építési beruházás készre 
jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi 
eljárás során a Megrendelővel együttműködni.  
 
4.25. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához szükséges erőforrásokat, 
beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) 
is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással 
összhangban és a lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses aláírásával 
a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, amelyek a beruházásához 
megvalósításához szükségesek. 
 
4.26. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó köteles fokozottan 
együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. E körben 
szükség esetén a Vállalkozó napi rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi 
korlátozásokról és lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési 
feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles továbbá 
együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa végzett munkálatok egyéb 
nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában összeütközésbe kerülnének. 
 
4.27. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, a szomszédos 
épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy alvállalkozói által okozott 
károkat. 
 
4.28. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a munkaterületekről 
és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket 
folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből 
adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Vállalkozó köteles 
gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek 
vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más 
közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó 
szintén saját költségén köteles megteremteni. 
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4.29. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat a Vállalkozó kötelezettsége. 
 
4.30. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció biztosítására a Felek heti 
rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó köteles. 
Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs értekezlet összehívására. 
 
4.31. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő stb.) 
észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a 
Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének 
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 
A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

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

4.33. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és tűzvédelmi 
oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv egy másolatát köteles ezt követően a 
Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.34. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni 
védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan ellenőrizni és megkövetelni. 
Vállalkozó felel az alkalmazottai és alvállalkozói vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért. 

4.35. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját dolgozói és alvállalkozói 
tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes munkaterületen baleset-, munka- és tűzvédelmi 
felelősséggel tartozik. 

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

4.37. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a Mérnököt tájékoztatni 
minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó balesetről. Az erre vonatkozó 
jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét 
és ismert mértékét, minden tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. 
Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a Beruházással érintett területen dolgozók 
testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén kívül esik. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit elmulasztja, és azoknak a 
Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a munkavédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

4.39. Vállalkozó a munkaterület sajátosságát, - mely szerint az építési terület egy oktatási-, és egy nevelési intézmény 
közvetlen közelében, illetve az intézmény területén helyezkedik el – figyelembe kell vennie, és a különösen nagy 
zajjal, porral járó munkafázisok megkezdése előtt a megrendelő képviselőjével egyeztetni köteles. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei: 
 
5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges információkat, 
dokumentumokat, hatósági engedélyeket. 
 
5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani. 
 
5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – munkát átvenni és 
határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott vállalkozói díjat. 
 
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljesítéséhez szükséges anyagi 
fedezettel. 
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5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – műszaki ellenőr útján – 
gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési beruházás teljesítésének, befejezésének napján a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
 
A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 
………………………………… műszaki ellenőr 
………………………………… 
 
5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 
 
5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül 
Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra meghívni a Vállalkozót. 
 
A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban meghatározott feladatok 
ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 
 
A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott feladatokat az 5.5 pontban 
meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától számított, tizenöt munkanapon – 
figyelemmel a Kbt. 135. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontjára – belül a műszaki 
ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő és a Vállalkozó részére megküldeni. 
 
6. Árak, fizetési feltételek: 
6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a vállalkozói díj 
összege………………………..Ft+ (fordított) ÁFA, amely magában foglalja az építési beruházás kivitelezésével, 
teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 
5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. rendelet 20. §-ában 
szabályozottakra: 
 
A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 
o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és 

rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket és a tervezett 

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

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

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

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

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

stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a közterület-foglalás költségei; 
o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok beruházás előtti műszaki 

állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által ezen területeken okozott károk helyreállításának 
költségei, valamint az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e 
körben esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet végrehajtásával 
összefüggésben felmerülő költségek; 

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

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, valamint a 
kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 
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o A közművekkel való összekötés költségei; 
o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek költségei; 
o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi biztosítás költségei, ide értve a 

biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét; 
o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 
o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 
 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat 
igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi rendelkezésre álló tervdokumentációt, a tételes árazatlan 
költségvetést és a kiegészítő tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően 
beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben 
foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat elvégzi. 
 
Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási szerződés 
megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
6.2. Vállalkozó jogosult Kbt. 135. § (7) és (8) bek. szerint a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül 
számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételére, melyet a 
végszámlában kell elszámolni. 
 
6.3. A projektet európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-1.4.1-15) az utófinanszírozásra vonatkozó 
szabályok szerint. 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékében biztosítja az előleg igénybe vételét. 

Az előleg a 322/2015 Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 
15 napon belül kerül kifizetésre. 

Az előleget a végszámlában kell elszámolni. 

A teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 3 db számla (2 rész- és egy a végszámla) benyújtásának lehetősége 
biztosított az alábbiak szerint: 

- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az 
ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 35 %-os készültség esetén.  

- a 2. részszámla benyújtásának lehetősége a teljes nettó vállalkozói díj további 35 %-ának megfelelő 
összegről az ajánlattevő által benyújtott műszaki ütemterv szerinti 70 %-os készültség esetén. 

- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj még nem érvényesített összegéről (30 %) a megvalósult 
teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla elismerésének feltétele a 
megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a sikeres műszaki átadás-
átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete 
szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 

 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 
Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. A számla benyújtása a teljes nettó 
vállalkozói díj összegéről a megvalósult teljesítés esetén lehetséges, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A 
végszámla elismerésének feltétele a megrendelő és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési igazolás, amely a 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes 
melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 
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6.4. A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt bankszámlaszámait jelen 
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 4. számú melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó 
a megváltozott tartalomról, a változás bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 naptári napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 
 
6.5. Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a Megrendelő által kiállított 
teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek az ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § -nak megfelelően eljárni.  
 
6.6.. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan 
jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Egyebekben a számlázásra és a kifizetésre a 
mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 
 
6.7. Tartalékkeret lehívásának módja:  
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan 
költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a beruházás teljes befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül 
szükséges, azaz amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret 
terhére köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni köteles a 
Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és szükségszerűségének műszaki indokait. 
Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését 
követő 15 napon belül írásban dönt. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés 
alapján kerül sor.  
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
A Megrendelő késedelmi kötbérre a felhívásban meghatározott munkák határidejének eredménytelen eltelte után 
válik jogosulttá.  
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a teljes nettó vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, 
maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a megrendelőt megilleti a szerződés 
felmondásának joga. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a késedelmi kötbért meghaladó kárának a 
megtérítését is. 
 
 
7.2. Biztosítási szerződés 
 
A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi biztosítási szerződéseknek a 
beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

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

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

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

 
A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának napján megkötni és 
jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a Megrendelő részére haladéktalanul, de 
legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül megküldeni. Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn 
belül történő – teljesítését a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz 
intézett írásbeli nyilatkozattal – elállni.  
 
7.3. Meghiúsulási kötbér 
 
Vállalkozó, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér 
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mértéke a kötbéralap 20 %-a. Megrendelő kötbér összegének megfizetésén felül kérheti a Meghiúsulási kötbért 
meghaladó kárának a megtérítését is. 
 
7.4 Jólteljesítési biztosíték 
 
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói Díj összege 5 %-ának megfelelő, azaz 
………………………… Ft összegű jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére nyújtani a szerződésszerű 
teljesítéséről szóló teljesítés igazolás kiállításával egyidejűleg. 
 
A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség más Vállalkozóval történő elvégeztetésének költségeit, és az ezzel 
összefüggésben felmerülő károk fedezetét képezi. 
 
A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított …………. hónapig tartja 
vissza, felhasználás esetén feltöltési kötelezettség a Vállalkozót nem terheli. Ezen biztosíték Vállalkozó választása 
szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
A – jólteljesítési biztosíték – bankgarancia akkor megfelelő, ha: 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
• futamideje a jótállási időszak végéig tart. 
 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettség- vállalását, hogy a Megrendelő 
első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata 
nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget. 
 
8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterületen vezetett 
építési naplóban kötelesek egymással közölni 
 
8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a 
másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét 
fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § -a szerint. 
 
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
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 Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.4. 
pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a. a Vállalkozóban vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 138. § - 141.§ -okban foglaltak az irányadóak. 
 
8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés értelmezése vagy 
szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg 
rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye 
szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 
 
8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény formájában postán 
feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári napon a másik fél részére kézbesítettnek 
tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése 
sikertelen volt. 
 
8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek 
között fennálló szerződéses viszonyban. 
 
8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint az építési kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt:.................................................. 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata     
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 
- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 
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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: „TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde 
építése” 
 
 
 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Összesített nettó vállalkozói díj  
Ft 

Az eljárást megindító felhívás 13 
pontjának M/2. pontjában 
meghatározott szakember szakmai 
tapasztalata (hónapban megadva)  

HÓNAP 

Jótállás időtartama (hónapban 
megadva)  

HÓNAP 

 
 
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 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

 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 „TOP-1.4.1-15 

„Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, 
közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 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 az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel 

járó valamennyi munkálat költségét, valamint a tartalékkeretet. 
 

8. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, 
továbbá nem állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 
 

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.  



50 
 

50 
 

 
M3 MELLÉKLET 
 

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

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

(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; 
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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; 
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, vagy amennyiben a kizárás tekintetében 
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek 
mondta ki; 
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 
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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 közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére 
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben 
meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat 
megállapította; 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben 
meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 
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 

 
 
FENNÁLNAK    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 
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M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 
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 
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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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M6 MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT A 322/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 
KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET 26. § 

TEKINTETÉBEN 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 
 
 

Alulírott………………………..ajánlattevő nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom a 
közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítás megkötését illetve a meglévő biztosítás kiterjesztését az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 26. § 
alapján. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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II. SZAKASZ 

 
M7 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 
Referencia-nyilatkozat 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya, 
mennyiség 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

57 
 

M8 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT5 

NYILATKOZAT A KR. 15. § (2) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

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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M9 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

 
„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 
 

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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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
 

„TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése” 

 
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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4. napirendi pont: A 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

                 a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság 
 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-317/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 6. melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának 
elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
365/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet 
módosítja és e határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Pusztai Attila 
közbeszerzési szakértőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértő   

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

„Melléklet a 365/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 

KÖZBESZERZÉSI TERV 2017 

Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 2017. évre az alábbi 
közbeszerzési tervet fogadja el.  

2017. évben tervezett közbeszerzések: 

  A közbeszerzés 
tárgyának tervezett 

kezdete 

A szerződéshez rendelt 
elnevezés 

Közbeszerzés értéke 

(nettó összegben) 

A közbeszerzés tárgyai 

I. 2017.február Temető fenntartása és 
üzemeltetése 

5 x 5 000 000.-Ft= 
25 000 000.-Ft 

Szolgáltatás            

Kbt. Harmadik rész 113.§ 
(1) bekezdése szerint 

II. 2017. április Utak, járdák felújítása 43 307 000.-Ft 

+9 448 820,-Ft = 
52 755 820 

 

Építési beruházás 

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



61 
 

61 
 

 
 
 

5. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési 
szakértő tevékenységéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-319/2017. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 7. 
melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a tájékoztató 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 

2017. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

366/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 2017. évi közbeszerzési feladatok 

ellátásáról készült tájékoztatója elfogadásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Pusztai Attila közbeszerzési szakértőnek a 
2017. évi közbeszerzési feladatok ellátásáról készült tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 

III. 2017. augusztus 

 

Közétkeztetés (3 év) 3 x 73 016 000.-Ft= 
219 048 000 Ft 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész, nyílt 
eljárás (hirdetményes) 

Kbt. Harmadik rész 118.§ 
(1) bekezdése szerint 

IV. 2017. november Személyszállítás (2 év) 18 hó x 2 400 000,-
Ft= 43 2000 000 

Szolgáltatás 

Kbt. Harmadik rész 113. 
§ (1) bekezdése szerint 

V. 2017. november TOP-1.4.1-15 
„Foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 
segítő intézmény, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével”, mini 
bölcsőde építése 
 

46 173 591 Ft        
+25 177 942 Ft = 

71 351 533  Ft 

Építési beruházás 

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

VI. 2017. december 
 

Mázsaház utca felújítása 20 438 705 Ft Építési beruházás 

Kbt. Harmadik rész 115.§ 
(1) bekezdése szerint 
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6. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek 
tevékenységéről és a peres ügyekről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-318/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 8. melléklete, majd, miután nem érkezik észrevétel, kéri, hogy arról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által megbízott ügyvédek 
tevékenységéről és a peres ügyekről készült tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
367/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres ügyekről készült 
tájékoztató elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ákos Elek és Dr. Koppány Tibor állandó 
megbízással rendelkező jogi képviselőknek a 2017. évi tevékenységéről és a peres ügyekről 
készült tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester              

Határid ő: azonnal 
 

7. napirendi pont: A 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
Előterjesztő: Balázs Mária, a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester átadja a szót az előterjesztő Balázs Mária, a Humán Bizottság 
elnöke részére. 
 
Balázs Mária képviselő ismerteti a 200-315/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 9. számú mellékletét képezi, majd visszaadja a szót polgármester úr 
részére. 
 
Győri Máté polgármester, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a 2018. évi 
önkormányzati rendezvények körének meghatározásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
368/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a 2018. évi önkormányzati rendezvények meghatározásáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi önkormányzati rendezvények 
meghatározását e határozat mellékleteként elfogadja. 
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Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

„Melléklet a 368/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

2018. évi önkormányzati rendezvények 
 

dátum rendezvények 
január 22. A magyar kultúra napja 
február 2. Emlékezés Eötvös József 

halálára 
március 15.  Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 170. 
évfordulója 

március vége Irodalmi est: Petőfi Sándor 
költészete 

március Internetfiesta 
tavasz Közös rendezvény (verseny) 

az Ercsi Eötvös József 
Általános Iskolával: Olvasóvá 
nevelés. Vendég: Csukás 
István író 

tavasz Táncház 
április 8. A költészet napja 
április közepe Gasztroest 
május 1. Majális 
május utolsó vasárnapja Gyermeknapi matiné 
május 26-27. Magyar hősök napja 
nyár Táncház 
június 1. Pedagógus nap 
június 4. Emlékezés a trianoni 

békediktátumra 
június Irodalmi est: Ady Endre 

költészete 
július 1. Köztisztviselők napja 
július 1. Semmelweis nap 
augusztus 19-20. Az államalapítás ünnepe 
augusztus 31- szeptember 2. XVIII. Eötvös-napok, 

hagyományőrző nap 
szeptember Irodalmi est: József Attila 

költészete 
szeptember 30. A magyar népmese napja 
ősz Táncház 
Október 1. Szép korúak napja 
Október 1. A zene világnapja 
Október 6. Emlékezés az aradi 

vértanúkra 
Október első hete Országos könyvtári napok 
Október 23. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 
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November 4. Emlékezés napja 
November 10. Borest 
November 11. Szociális munka napja 
tél Táncház 
december 6. Mikulás 
december Irodalmi est: Radnóti Miklós 

költészete 
december 2. 9. 16. 23.  Advent, 

városi karácsony 
 
 

8. napirendi pont: A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről 
szóló rendelet tervezeteinek és az Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet tervezetének 
véleményezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-325/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 10. számú melléklete, majd elmondja még, az ülést követő napon, 
november 29-én 17 órakor a témában lakossági fórumot tartanak, ahol – azon kívül – a jövő 
évi beruházásokkal kapcsolatos terveket is ismertetni fogják. Az eseményre szeretettel vár 
mindenkit. Majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, 
hogy először az első határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv 
véleményezéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
369/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a településképi arculati kézikönyv véleményezéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv 
tervezetét megismerte és annak további véleményezésre bocsátását javasolja.   
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a partnerségi véleményezési, illetve 
egyeztetési eljárás lefolytatására.                          
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31.  
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
370/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét megismerte és azt – e határozat melléklete szerint – 
elfogadásra javasolja.  
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a partnerségi egyeztetési eljárás 
lefolytatására.                           
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31.  
 

„Melléklet a 370/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2017. (………..) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről  
(rendelet-tervezet) 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I.  FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
1. áttört kerítés: az a kerítés, amelynek lábazat nélküli függőleges síkja merőlegesen e 

rendeletben meghatározott mértékben átlátható; 
2. épített érték: Ercsi város településképe és történelme szempontjából meghatározó, a 

településszerkezeti, településképi, építészeti, településtörténeti, régészeti, művészeti 
szempontból védelemre érdemes terület, épületegyüttes, épület, épületrész vagy más 
építmény (pl. szobor, emlékmű, kerítés, kapu stb.) valamint az építményekhez tartozó 
telek és annak jellegzetes növényzete; 

3. értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) 
által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen 
meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre 
érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, 
történeti, valamint műszaki, illetve környezeti jellemzőit. Az értékvizsgálat lehet a 
településrendezési terv részeként készülő örökségvédelmi hatástanulmány, s ennek 
értékvédelmi adatlapja, de lehet önálló munkarész is; 

4. föld színek: a barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és 
közepesen sötét árnyalatai. Ezek természetközeli, nyers, meleg színek, a talaj, a 
homok, egyes kövek, az avar, a fák kérgének és a földfestékeknek a színei; 

5. harsány, rikító szín: a harsány és rikító színek mindazon színek, amelyek nem 
tartoznak a pasztell-, a föld- és a mediterrán színek csoportjába; 

6. helyi védett érték: a helyi védelem alá helyezett épített érték; 
7. mediterrán színek: a Földközi-tenger menti országok tájaira és épített környezetére 

utaló színek gyűjtőneve; a meleg, mélytónusú vörös, sárga, barna, ill. az élénkzöld és - 
kék tartoznak ide; a földszínek kevésbé intenzív változatai; 
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8. pasztellszínek: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín 
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. A pigment minimális kötőanyaggal van 
keverve;  

9. természetes anyag: természetes anyag, ami eredendően a föld által képzett és a földön 
megtalálható szerves és szervetlen alapú átalakított anyag; 

10. tájba illeszkedő: az az építmény, épület, amelynek tömegformálásával, homlokzati 
kialakításaival minimálisra csökken az épített környezet, a táj- és természeti környezet 
konfliktusa; 

11. védett épület és építmény: minden olyan épület, építmény, amely a hagyományos 
településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, 
régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. 

12. védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték 
teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, 
általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi. 
 

II.  FEJEZET 
 

A HELYI VÉDELEM 
 

2. A helyi védelem feladatai, általános szabályai 
 

2. § (1) A helyi védelem feladata  
a) az oltalmat igénylő építészeti örökség számbavétele és meghatározása, védetté 

nyilvánítása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a 
lakossággal történő megismertetése; 

b) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, elhárítása, 
illetve a bekövetkezett károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése; 

c) a helyi védelem alatt álló építészeti megújulásuk elősegítése; 
d) az általános környezetkultúra és az építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének, 

és az erre való nevelésnek a támogatása.  
(2) Ercsi város helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzékét a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 
 

3. Védetté nyilvánítás, védettség megszüntetése 
 

3. § (1) A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése csak az e rendeletben 
szabályozott eljárás lefolytatásával történhet. A helyi védettséggel, illetve annak 
megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, érintett helyi 
szakmai-, társadalmi szervek véleményét. 
(3) A helyi védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére vonatkozó önkormányzati 
rendelet megalkotása kezdeményezhető 

a) hivatalból, vagy  
b) természetes és jogi személy vagy egyéb szervezet által írásban Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületénél. 
(4) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó, (3) bekezdés b) pont szerinti 
kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményező nevét/megnevezését; 
b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; 
c) a védendő területi vagy egyedi érték azonosító adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, 

épület, építmény, egyéb elem, telek, telekrész); 
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d) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók) és – amennyiben van 
–, az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését;  

e) a védelemmel kapcsolatos javaslat, kezdeményezés rövid indokolását.  
(5) A védelem megszüntetésére vonatkozó, (3) bekezdés b) pont szerinti kezdeményezésnek 
tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményező nevét/megnevezését; 
b) a védett érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; 
c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, építményrész, egyéb 

elem, telek, telekrész); 
d) a védelem megszüntetésével érintett érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, 

fotók) és amennyiben van, az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését;  
e) a védelem megszüntetésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását;  
f) a jelenlegi állapotot bemutató fotókat; 
g) a kezdeményezés rövid indokolását. 

(6) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló 
kezdeményezésben érintett építészeti örökségről az Önkormányzat – amennyiben az nem áll 
rendelkezésre – értékvizsgálatot készíttet. 
(7) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén, az értékvizsgálat 
tartalmazza a védelem alól törlendő egyedi érték fotódokumentációját, és szükség szerint a 
felmérési dokumentációját (alaprajz, metszet, homlokzatok M=1:100, helyszínrajz M=1:200, 
műleírás). 
(8) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha 

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül;  
b) a védett terület, illetve egyedi érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette;  
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az értékvizsgálat szerint 

már nem felel meg; 
d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap.  
(9) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 
megindításáról az érdekelteket – az alábbiak szerint – értesíteni kell:  

a) helyi egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 
írásban kézbesíteni kell,  

b) helyi területi érték esetén az értesítés közzététel útján történik,  
c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,  
d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket 

a közzététellel megtörténtnek kell tekinteni.  
(10) Az eljárás szempontjából érdekeltnek kell tekinteni:  

a) Helyi egyedi védelem esetén:  
aa) a javaslattal érintett objektumok tulajdonosait,  
ab) a kezdeményezőt vagy képviselőjét.  

b) Helyi területi védelem esetén:  
ba) az a) pontban felsoroltakat,  
bb) a közművek üzemeltetőit,  
bc) a közterületek fenntartóit.  

(11) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítéstől számított 30 napon belül 
írásban észrevételt tehetnek.  
(12) A helyi védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló kezdeményezést 
– az erről szóló döntést megelőzően – 30 napra közzé kell tenni. 
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4. Nyilvántartási szabályok 
 

4. § (1) A helyi védett értékekről az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik. A 
nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. 
(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték 
a) megnevezését;  
b) védelmi nyilvántartási számát;  
c) védelmének típusát; 
d) helyszínének megnevezését és a területlehatárolást (utca, tér, közterület, házszám, 

helyrajzi szám); 
e) védelmének rövid indokolását; 
f) a védelmének elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés és döntés 

másolatát; 
g) lehatárolását bemutató térképmásolatot; 
h) tulajdonosának, (használójának) nevét, címét; 
i) rendeltetésének és használati módjának meghatározását; 
j) eredeti tervdokumentációjának másolatát (ha ez rendelkezésre áll); 
k) felmérési tervét (ha ez rendelkezésre áll, illetve előállítható); 
l) fotódokumentációját; 
m) hatósági és egyéb intézkedések alapján keletkezett megállapításait; 
n) minden egyéb olyan adatát, amely a megőrzendő érték szempontjából, a védelemmel 

összefüggésben indokolt. 
 

5. § A védelem alá helyezés vagy a védettség megszüntetése esetén a jegyző az ingatlanügyi 
hatóságnál kezdeményezi a védelem tényének feljegyzését vagy annak törlését.  
 

5. Az ideiglenes védelem 
 
6. § (1) Az Önkormányzat a HÉ és HM  jelű kategóriába tartozó védelemre javasolt értéket – 
a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg – legfeljebb egyéves 
határozott időtartamra, határozatával ideiglenes védelem alá helyezheti, ha a védelemre 
javasolt értéket a megsemmisülés vagy értékeinek megszűnése fenyegeti. 
(2) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
(3) Az ideiglenes védelem megszűnik a határozatban megjelölt időtartam elteltével vagy az 
érték helyi védelem alá helyezését tartalmazó rendelet hatálybalépésével, illetve az annak 
elutasításáról szóló határozat meghozatalával.  
(4) Az ideiglenes védelem alá helyezésről vagy az annak megszüntetéséről szóló döntést meg 
kell küldeni az érintett ingatlan tulajdonosának (használójának) és a döntés 
kezdeményezőjének.  

 
6. A helyi védelem alatt álló értékek megjelölése 

 
7. § (1) A védett értéket – annak értékeit nem sértő módon – az Önkormányzat az e célra 
rendszeresített egységes táblával jelölheti meg. 
(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – a tulajdonos előzetes értesítése 
mellett, külön eljárás nélkül – a jegyző gondoskodik.  
(3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.  
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(4) Védett utcakép, látvány esetén a védettség ténye a környezethez igazodó, a védettség 
tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával 
megjelölhető. 

 
7. A védett értékek szerepe az oktatásban és a közművelődésben 

  
8. § Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének 
érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a 
velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk. 
 

8. A helyi védelem fajtái 
 

9. § A helyi védelem lehet: 
a) helyi védelem alatt álló terület, amelynek hatálya kiterjed a településszerkezetre, a 

településképre, a településkarakterre (HT jelű helyi értékvédelmi terület);  
b) helyi egyedi védelem, amelynek hatálya kiterjed az építészeti értékekre /épületre, 

épületrészre/ (HÉ jelű védett épület), /egyéb építményre, műtárgyra/ (HM jelű védett 
műtárgy). 
 

9. A helyi védelem alatt álló területek meghatározása és a kapcsolódó területi 
építészeti követelmények 

 
10. § A HT jelű helyi védelem alatt álló területek lehatárolását e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
11. § A területi védelem kiterjed 

a) a településszerkezetre, amelynek része az utcahálózat, a telekszerkezet, a beépítési 
mód és építési vonal; 

b) a településképre, amelynek része az utcakép, az épített és táji környezet együttese. A 
védett településkép az épített és természeti környezet elemeit egyaránt magába 
foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, 
növényeket (kerteket), közterületi bútorzatot és burkolatokat. A védett településkép 
része lehet a területek (területrészek) használati módja is; 

c) a településkarakterre, amelynek része a településszerkezet, a településkép elemeinek, 
formáinak, anyagainak, színvilágának együttese. 
 

12. § (1) A helyi építési szabályzatban biztosítani kell az 1. mellékletben meghatározott 
területi védelem alatt álló  

a) HT-1. jelű területen a kialakult telekstruktúra fennmaradását, fenntartható 
fejlesztésének lehetőségét, a kialakult utcavonal-vezetés, területfeltárási struktúra, a 
közterület-szabályozási szélesség, a rendezett közterületi látvány fennmaradását, 
fenntartható fejlesztésének lehetőségét azzal, hogy a kialakult szabályozási 
szélességek új építési telek kialakítása érdekében nem csökkenthetők; 

b) HT-2. jelű területen a kialakult telekstruktúra fennmaradását, fenntartható 
fejlesztésének lehetőségét, a kialakult utcavonal-vezetés, területfeltárási struktúra, a 
közterület szabályozási szélesség, a rendezett közterületi látvány fennmaradását, 
fenntartható fejlesztésének lehetőségét azzal, hogy a kialakult szabályozási 
szélességek új építési telek kialakítása érdekében nem csökkenthetők. 

(2) A helyi védelem alatt álló területeken 
a) meg kell őrizni a településrész jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal-

vezetését; telekalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető;  
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b) az építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes 
megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani; e tekintetben az 
épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok 
színe, felületképzése meghatározó jelentőségű;  

c) az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetükben lévő épületekhez 
harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és 
párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell 
meghatározni;  

d) különös gondot kell fordítani a településre jellemző hagyományos kerítés- és 
kapuformák, jellegzetes melléképítmények megtartására;  

e) a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, 
pavilonok, autóbuszvárók stb.), ezek módosítását és az utcákon megjelenő 
hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.  

(3) A helyi védelem alatt álló területeken a településképi szempontból meghatározó 
területekre vonatkozó településképi előírások is érvényesek. 

 
10. A helyi egyedi védelem meghatározása 

 
13. § (1) Az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző 
építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó 2. mellékletben meghatározott elemeire 
terjed ki. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi védelem az érintett földrészlet, telek egészére 
vagy egy részére – a 2. mellékletben meghatározottak szerint – terjed ki. 

 
11. Az egyedi védelem alatt álló építészeti örökségre vonatkozó településképi 

követelmények 
 

14. § (1) A HÉ jelű védett épületek, építmények leírását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
(2) A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső 
és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját – védelem illeti.  
 (3) Amennyiben a védelem csak az épület valamely részértékére terjed ki, az épület felújítása, 
bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni.  
(4) Védett épületrészek bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a 
védettség megszűntetését követően. A védelem megszűntetésének vagy a részleges bontás 
engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő 
beépítése, vagy azok megőrzése, visszaállítása előírható. 
(5) E rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, s annak használati 
módja is, amelyen HÉ jelű védett épület, építmény áll. 
 
15. § (1) A HM jelű védett műtárgyak leírását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
(2) A HM jelű védett műtárgy minden eredeti alkotórésze védett, ideértve a hozzá tartozó 
kiegészítő és díszelemeket is. 

 
12. A helyi védelemhez kapcsolódó kötelezettségek 

 
16. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség 

a) elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése tilos; 
b) jókarbantartását, állapotának megóvását a tulajdonos köteles biztosítani; 
c) használata nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását. 
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(2) A helyi védelem alatt álló elemeket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki 
szempontból károsan nem befolyásolhatja az azokon vagy közvetlen környezetükben végzett 
építési vagy más tevékenység, területhasználat. 
(3) A helyi védelem nem zárja ki az érintett építészeti örökség felújítását, korszerűsítését, 
indokolt átalakítását, bővítését, funkciója megváltozását vagy részleges bontását, amennyiben 
annak védett elemei – e rendeletben foglalt követelményekkel összhangban – nem változnak 
meg, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni a védett értéknek a mai igényeknek megfelelő 
használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával 
kell megoldani. 
(4) A helyi védelem alatt álló elemek egyéb hasznosítása esetén törekedni kell a közcélú 
felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén mérlegelni kell, hogy az igényelt funkció 
kielégíthető-e valamely védett épületben vagy épületegyüttesben úgy, hogy az a védett 
értékek fennmaradását szolgálja.  
(5) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrend és nyílásosztás jellegét, megőrizve a 
homlokzati tagozatokat.  
(6) Védett épület, építmény felújítása, korszerűsítése, bővítése során törekedni kell a 
védelemre okot adó részletek eredeti állapotának visszaállítására, illetve harmonikus 
továbbfejlesztésére.  
(7) A védett épület, építmény bővítése, felújítása, valamint az azokon végzett 
homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tetőfelújítás, tetőtér beépítés, illetve bármely 
homlokzati felületképzés és a homlokzat megváltoztatása során csak az eredeti épület 
anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti 
megoldások alkalmazhatók. 
(8) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe előnytelenül ne változzon, illetve azon – gondosan mérlegelt 
kompromisszum árán is – csak a legkisebb módosítás történjen és a tervezett bővítés a régi 
épület formájával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. 
(9) A védett épület, építmény helyreállítása, átalakítása, bővítése, felújítása során 

a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányaiban kell 
fenntartani, bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányainak, formáinak és 
anyaghasználatainak illeszkedniük kell egymáshoz; 

b) az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, illetve szükség esetén 
az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani: 
ba) a homlokzat felületképzését; 
bb) a homlokzat díszítő elemeit; 
bc) a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását;  
bd) a lábazatot, a lábazati párkányt; 

c) az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, a főfalak, a belső elrendezés 
elemei –, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők. 

(10) A védett épületek átalakítása, felújítása során anyaghasználatában az eredeti 
anyaghasználathoz kell igazodni. Ha az eredeti anyaghasználat nem ismert, akkor csak 
természetes anyagokat lehet alkalmazni (kő, cserép, tégla, nád, fa, stb.); felújítás során az 
eredeti építészeti szerkezetek, részletek, tagozatok megtartandók. 
(11) A HÉ és HM jelű helyi egyedi védelem alatt álló értékeken építési, bontási munka 
kizárólag akkor végezhető, ha az a védett érték állagát nem veszélyezteti, vagy azt 
értékvédelmi szempontból károsan nem befolyásolja. Ellenkező esetben az építtetőt kötelezni 
kell az eredeti állapot helyreállítására. 
(12) A helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, egyéb elem – a (13) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – nem bontható el. 
(13) A helyi egyedi védelem alatt álló építmény részlegesen elbontható, amennyiben  



72 
 

72 
 

a) a bontani kívánt építményrész – értékvizsgálat alapján – építészeti értéket nem hordoz, 
b) a bontás az építmény rendeltetésszerű használata érdekében történik, és a védelem alá 

helyezést megalapozó érték nem sérül. 
(14) A védett épületek bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a 
védettség megszűntetését követően. A védelem megszűntetésének vagy a részleges bontás 
engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe 
történő beépítése vagy azok megőrzése, visszaállítása előírható. 
(15) Helyi védelem alatt álló területen helyi egyedi védelem alatt nem álló építmény 
elbontható. 

 
13. A fenntartásra kötelezés szabályai 

  
17. § (1) A jegyző rendszeresen ellenőrzi a helyi védett területek, épületek és építmények 
állapotát.  
(2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, az elsőfokú építésügyi hatóság elrendelheti a védett 
építmény jókarbantartását, felújítását, helyreállítását, továbbá az engedély nélkül létesített – a 
védett épület megjelenését zavaró – épületrészek (hozzáépítések, később alkalmazott 
díszítések, tető átalakítás, vakolat, cégtábla, kirakatszekrény stb.) eltávolítását.  
(3) Az ellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a védett épület, létesítmény 
nyilvántartási lapjára fel kell vezetni.  
 

III.  FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
 

14. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 
 

18. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 3. melléklet 
tartalmazza. 

 
IV.  FEJEZET 

 
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 
15. Az építmények anyaghasználatára vonatkozó követelmények a településképi 

szempontból meghatározó területeken  
 
19. § (1) A magastetős – illetve részben magastetős – épületek tetőhéjalásánál a következő 
anyagok alkalmazhatók: 

a) hagyományos cserép; 
b) betoncserép;  
c) bitumenes zsindely; 
d) fémlemezfedés (horganyzott natúr, szürke, zöld, barna színekkel); 
e) zöldtető. 

(2) A tetőzet színhasználata során nem alkalmazható kék és harsány, rikító szín, továbbá 
egyszerre több színárnyalattal rendelkező tetőfedés. 
(3) A homlokzat kialakítása, felújítása során   

a) vakolt falfelületen fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, okker és földszínek 
árnyalatai alkalmazhatók; 
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b) a vakolt felületen enyhe síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat kialakítható és illeszkedő 
színbeli különbséggel is kiemelhető, de síkban tartott felületen eltérő színezés nem 
alkalmazható; 

c) faszerkezeteken, faburkolatokon, fa nyílászárókon zöld, szürke, barna, fehér színezés 
alkalmazható; 

d) nem alkalmazható 
da) fekete, 
db) harsány, rikító, 
dc) a kék, a lila, a narancs, az élénk piros és árnyalatai, valamint ezen színek hatását 
keltő szín. 

(4) A homlokzat részleges felújítása során a meglévőtől eltérő vakolatszínezés nem 
alkalmazható. 
(5) Épületeket, építményeket, nyomvonalas létesítményeket és berendezéseket, azok 
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját a természeti értékek megóvása mellett a táj 
jellegéhez is igazodva kell kialakítani, a településképi arculati kézikönyvben foglalt 
iránymutatások figyelembevételével. 

 
16. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti 

követelmények, továbbá a kerítésekre vonatkozó követelmények 
 

20. § (1) A tetőkialakítás során a tető hajlásszögének meghatározásánál alkalmazkodni kell az 
épület környezetében kialakult állapothoz és az utcaképhez. 
 
21. § (1) A HÉSZ-ben Lke jellel meghatározott lakóterületeken  

a) a jellemzően oromfalas és/vagy tűzfalas térképzésű utcaképek esetén kontyolt 
nyeregetető nem alkalmazható;  

b) a tető hajlásszöge a szomszédos beépítéshez igazodva 30-45 fok között választható 
meg úgy, hogy a tető maximális gerincmagassága nem lehet nagyobb, mint: 
ba) 6 m-nél kisebb tényleges építménymagasság esetén a tényleges 

építménymagasság + 5 m; 
bb) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges építménymagasság esetén a tényleges 

építménymagasság + 6 m;  
c) aszimmetrikus, íves, manzard- és lapostető csak városépítészetileg indokolt esetben, 

a környező épületek tetőszerkezetének figyelembevételével alkalmazható; 
d) tetőfelépítmény, tetőablak a tetőfelület legfeljebb 30 %-án építhető (kivéve a 

napenergia-hasznosító berendezést); 
e) a lakóépületet kiegészítő kiszolgáló épület megengedett legkisebb és legnagyobb 

építménymagassága az övezeti előírásokban meghatározott határértéknél 0,5 m-rel 
csökkentett értékek között lehetséges. 

(2) A HÉSZ-ben Üh-1, Üh-2 és Üü jellel meghatározott üdülőterületeken az épületek 
kialakításánál figyelembe kell venni, hogy 

a) az épületek csak nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős kialakítással készülhetnek, a 
tető hajlásszöge 30-45 fok között választható meg; 

b) az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes hatású anyag 
alkalmazható, az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez képest 50 
cm-nél nagyobb magasságban nem emelhető ki. 

(3) A HÉSZ-ben Zkp jellel meghatározott zöldterületek telkein  
a) létesítendő épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges; a tető 

hajlásszöge 20-45 fok között választható meg; 
b) biztosítani kell a művészeti alkotások, tájékozódási elemek megközelíthetőségét, 

láthatóságát; 
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c) fásítással, valamint háromszintes növényállomány kialakításával biztosítani kell az 
árnyékoltságot. 

(4) A HÉSZ-ben Eg jellel meghatározott gazdasági erdőterületeken épületek csak magastetős 
kialakításúak lehetnek; a tető hajlásszöge 35-45 fok között választható meg. 
(5) Mezőgazdasági területen  

a) lapos- vagy félnyereg tetős épület energiatudatos épülettájolás és tömegformálás 
esetén építhető, a hagyományos, nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület 
tetőhajlásszöge 30-45 fok között választható meg; 

b) az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes vagy természetes 
hatású anyag alkalmazható; az épületek földszinti padlószintje az eredeti 
terepszinthez képest 50 cm-nél nagyobb magasságban nem emelhető ki; 

c) üzemi létesítmény a jellemző nézőpontok irányából fásítással takartan telepíthető. 
(6) A természeti területeken  

a) az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések formáját 
(amennyiben arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) úgy kell 
meghatározni, hogy a táj jellegéhez igazodjon; 

b) a tájromboló hatások, szennyezések takarásáról – amennyiben azok nem 
szüntethetők meg – takarófásítással gondoskodni kell. 

(7) Az elhelyezésre kerülő épületek fő méreteinek meghatározásakor a szomszédos épületek 
szélességére, magasságára, geometriai formájára, arányaira tekintettel kell lenni. 
(8) Egyéb területeken az építmények anyaghasználatának, tömegformálásának, 
tömegarányainak, színezésének egyaránt illeszkednie kell a természeti tájképbe.  
(9) A táj meglévő karakterének, kedvező képének védelme érdekében a távlatilag is 
külterületen maradó részek jellegét megváltoztató beavatkozások, beépítések kerülendők. 
(10)Az önálló gépkocsi tárolókat – amennyiben több gépkocsitároló építésére kerül sor – úgy 
kell kialakítani, hogy azok telkenként egy építészeti tömeget alkossanak. 
 
22. § (1) Kerítés telepítése során annak elsődlegesen a szomszédos kerítésekhez, 
másodlagosan az építmény homlokzatához kell illeszkednie.  
(2) A HÉSZ-ben Lke jellel meghatározott lakóterületeken és Vt a jellel meghatározott 
településközpont vegyes területeken kerítést létesíteni az érintett közterületi szakaszon 
utcaképbe illő műszaki paraméterekkel, anyag-, forma- és színhasználattal lehet. A kerítésnek 
a talajtól mért 60 cm-es magassága felett legalább 50 %-ban áttörtnek kell lennie. 
(3) Mezőgazdasági területen kerítés kizárólag természetes hatású anyag használatával 
építhető. 
(4) A HÉSZ-ben Má-t jellel meghatározott természeti területeken lévő általános 
mezőgazdasági területeken karám, és árnyékoló-tető kizárólag természetes anyagból 
készíthető. 
(5) A HÉSZ-ben Má-gy jellel meghatározott, a természeti területen kívüli, jellemzően 
gyepgazdálkodási területeken legfeljebb 1,6 m magasságú, fa anyagú kerítés, karám 
létesíthető. 
(6) A HÉSZ-ben Mko-1 jellel meghatározott korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeken esőbeálló, madárles, információs és természetvédelmi létesítmények látható 
szerkezetei csak természetes anyagokból (kő, fa) készülhetnek. 
(7) A HÉSZ-ben Má-gyt jellel meghatározott természeti területen lévő, jellemzően 
gyepgazdálkodási területeken karám és árnyékoló-tető kizárólag természetes anyagból 
készülhet. 
(8) Az áttört kerítés mellé a belátás elleni védelemként őshonos fajokból kialakított sövény 
vagy cserjesor telepíthető a 4. és 5. mellékletben felsorolt növényfajok figyelembe vételével. 

 
23. § (1) Kerítés kialakítása során  
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a) vas, fa, kő vagy tégla; 
b) lábazat anyagaként kő, tégla vagy beton 
alkalmazható; nem létesíthető nem természetesen hatású, túltagolt architektúrájú 

szerkezet. 
(2) Kerítés színezése során  

a) alkalmazhatók a természetes hatást keltő földszínek, a fehér, a szürke és azok világos 
árnyalatai, valamint az építőanyagok természetes színei; 

b) nem alkalmazható harsány, rikító, élénk szín, valamint a piros, a kék, a lila és – fém 
kerítéselemek kivételével – a fekete színek. 

 
17. Sajátos építmények elhelyezésére, egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 

követelmények 
 

24. § (1) Az országos műemléki védelem alatt álló, továbbá a helyi védelem alatt álló 
területeken és az egyedi védelem alatt álló épületek/építmények környezetében a földfelszín 
felett vezetett vezetékhálózatok (villamosenergia, táv- és hírközlés) átépítése, rekonstrukciója 
vagy új hálózat építése csak földfelszín alatti kialakítással lehetséges.  
(2) A településen az utak szilárd burkolatú kiépítésénél, illetve rekonstrukciójánál a 
földfelszín feletti vezetékeket a földfelszín alá kell áthelyezni.  
(3) Új elektromos és hírközlési vezetékeket a belterület településképi szempontból 
meghatározó területén föld alatti vezetéssel kell megoldani. 
(4) Hírközlési hálózat földfelszín felett csak külterületen, beépítésre nem szánt területen 
létesíthető, de a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a hírközlési szabad vezetékeket 
közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni. 
(5) A villamosenergia-ellátás hálózatainak földfelszín feletti vezetése külterületen, beépítésre 
nem szánt területen fennmaradhat, de a villamosenergia-elosztási és a közvilágítási szabad 
vezetékeket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló 
lámpafejek is elhelyezhetők. 
(6) A villamosenergia-szolgáltatást nyújtó hálózatokat belterületen, beépítésre szánt és a már 
beépített területen – amíg a földfelszín alatti elhelyezés nem valósítható meg – egyoldali közös 
oszlopsoron kell elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is 
elhelyezhetők. Hosszú távon földfelszín feletti vezeték beépített, illetve beépítésre szánt 
területen csak földúttal feltárt területen maradhat fenn. 

 
25. § (1) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója 
során csak energiatakarékos lámpatestek alkalmazhatók.  
(2) A közvilágítás modernizálása során a fényszmog és a vakítás csökkentését szolgáló – az 
oldalirányú sugárzást akadályozó – világítótest-armatúrát kell alkalmazni.    
(3) Térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, más ingatlanok 
használatát zavarni, korlátozni nem szabad.  
(4) Közterületi megvilágításnál nem alkalmazható hideg fehér fényű világítás, amely 500 
nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz. A kültéri világítás 
színhőmérsékletére a 3000 K alatti érték az irányadó. 
(5) A világítótestek ernyőzése esetén a fényeknek – díszvilágítás esetén is – lefelé kell 
irányulniuk. 
(6) A közterületeken elhelyezésre kerülő közműberendezéseket lehetőleg takartan, a 
környezetükhöz alkalmazkodó jellegű, elsősorban természetes anyagokból készült 
építményben vagy épületben kell elhelyezni. A berendezéseket lehetőség szerint takaró 
növénytelepítéssel kell – az előírt védőterületek előírásainak figyelembevételével – kialakítani. 
(7) Külterületen a közmű műtárgyak elhelyezése tájba illesztve (felszín alá süllyesztve vagy 
növényzettel takart módon) történhet. A berendezések formai kialakításakor és 
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anyaghasználatának kiválasztásakor figyelembe kell venni a terület karakterét. 
(8) Új épülethez elektromos, illetve földgázvezeték bekötése kizárólag föld alatti 
csatlakozással történhet. 
(9) Természeti tájban épületeket, építményeket, nyomvonalas létesítményeket és 
berendezéseket, azok elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját (amennyiben arról külön 
kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) a természeti értékek megóvása mellett, a táj 
jellegéhez is igazodva kell kialakítani.  
(10) Gazdasági területek kivételével közcélú antennát elhelyezni csak meglevő tornyokon, 
magas épületeken, a városképvédelmi szempontoknak is megfelelően szabad. 
(11) Önálló antennatartó szerkezet, toronyszerű sajátos építmény a helyi védelem alatt álló és 
a településképi szempontból meghatározó területeken nem létesíthető, egyéb területeken 
látványterv készítése szükséges, amely alapján eldönthető, hogy az építmény a településképi 
arculat szempontjából zavaró-e. 
(12) Hírközlési antennák és egyéb sajátos építmények nem károsíthatják a településképet, a 
tájképet. 
(13) A település közigazgatási területén antenna és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése az 
utcai homlokzaton tilos. Antenna – takart kialakítás kivételével – nem helyezhető el: 

a) műemléki épületen és a hozzá tartozó telek területén; 
b) műemléki környezet területén;  
c) helyi védelem alatt álló területen;  
d) helyi védelem alatt álló épületen, építményen.  

(14) Belterületen, beépítésre szánt területeken az épületek közterület felőli homlokzatára 
gépészeti berendezéseket (pl. antenna, hőszivattyú, klíma- vagy szellőző-berendezés kültéri 
egysége, árnyékoló stb.) csak a homlokzathoz illeszkedő, takart kialakítással szabad 
elhelyezni. 
(15) Klímaberendezés kültéri egységei számára kevésbé hangsúlyos, takart és védett helyet 
kell keresni.  
(16) Tető fölé elhelyezett parabolaantenna közterületről látható helyen a tetősík fölé egy 
méternél jobban nem nyúlhat ki. 
(17) Napelemek, napkollektorok elhelyezését az épület egészébe komponálva kell 
megtervezni a következők szerint: 

a) magastetős házaknál a tető hajlásszögével megegyező szögben, annak síkjában kell 
azokat telepíteni, attól bármilyen irányban történő elforgatásuk tilos; 

b) lapostetős épület esetében az épület attikájának takarásában kell azokat elhelyezni;  
c) a berendezéseket egy tömbben kell telepíteni, a lépcsőzést és az ugráló vonalvezetést 

kerülni kell; 
d) védett utcakép vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással az nem egyeztethető 

össze, akkor a napelemek, napkollektorok a hátsókertben, melléképület tetőzetére, 
támfalra, vagy a hátsó, esetleg oldalsó kerítésre telepítendők; 

e) amennyiben más megoldás nem lehetséges, az épületek utcai homlokzatán is 
elhelyezhetőek a napenergiát hasznosító panelek, de ilyenkor a berendezéseket, vagy 
azok takarását az épület részeként, sajátos építészeti elemeként kell kialakítani. 

(18) Az épület tervezésekor a gépészeti berendezések elhelyezését is előre meg kell tervezni 
és a központosított gépészeti berendezések alkalmazását kell előtérbe helyezni.  
(19) Új közműszekrény, gáznyomás-szabályozó az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhető el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 
homlokzatára szerelhető. 
(20) Védett építményen új parapet-konvektor kivezetés közterületről is látható egysége és 
kivezetése nem helyezhető el. 
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18. A közterületekre, a közterületi és egyéb zöldfelületekre vonatkozó követelmények 
 
26. § (1) A településen fásítás, a közterületeken növényalkalmazás a 4. mellékletben 
meghatározott őshonos, erdészeti jelentőségű, telepítésre javasolt fa- és cserjefajokkal 
végezhető, az 5. mellékletben meghatározott, a zöldterületeken, közcélú zöldfelületeken 
telepítésre javasolt fajok figyelembevételével.  
(2) A helyi építési szabályzatban meghatározott védőzöld-sávok, véderdő-sávok többszintű 
növényállománya a 4. melléklet figyelembevételével telepíthető.  
(3) A napsütötte homlokzatok elé a földszinti ablakpárkányok szintjéhez igazodó, laza 
lombkoronájú, nem mélyárnyékot adó fák telepíthetők (fraxinus, acer fajok), a homlokzattól 
legalább 5 méteres tőtávolságra. 
(4) Az árnyékos homlokzatok előtt az útszegélyhez igazítottan, ritkás állásban szabályos 
alakformájú koronát nevelő fafajok (hárs, jegenyenyár) telepíthetők. 
(5) A fő közlekedési tengelyekben a történeti szakaszokon legalább kétsoros fasor 
telepítendő. 
(6) Az enyhe lejtésű vápák talajtakaró növényekkel ültetendők be. 
(7) Fasor 14/16 cm törzskörméretű, kétszer iskolázott, nagy vagy közepes lombkoronát 
növelő egyedekből alakítandó ki, a telepítés tőtávolságot a telepítésre kerülő faj habitusára 
tekintettel, meghatározva úgy, hogy a tőtávolság 6 méternél nem lehet nagyobb.  
(8) A 6. mellékletben meghatározott növényfajok telepítése tilos. 
(9) A HÉSZ-ben Gip-6 jellel meghatározott, a „Balázs farm” területén tervezett új ipari 
gazdasági területen a zöldfelületeket úgy kell kialakítani, hogy azok az alkalmazott 
technológia figyelembe vételével, de minél inkább sávosan, hálózatosan, összefüggően 
tagolják a területet. A növényzet kialakításánál gondoskodni kell az építmények város felőli 
látványtakarásáról. 
(10) Beépítésre nem szánt területen – kivéve a belterületi közlekedési és közműövezetek 
területét, valamint az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő – az új 
védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a 4. 
mellékletben felsorolt, tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. 
(11) A HÉSZ-ben Eg jellel meghatározott gazdasági erdőterületekben új növényállomány 
telepítésénél elsősorban a 4. mellékletben felsorolt őshonos fajok használhatók.  
(12) A HÉSZ-ben Mko-1 jellel meghatározott, korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeken csak őshonos, tájra jellemző növényfajok telepíthetők. 

 
19. A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb berendezésekre vonatkozó 

követelmények 
 

27. § (1) Reklám közzététele közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon, valamint 
magánterületen jelen §-ban foglalt előírások és a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 
28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt előírások együttes alkalmazásával 
történhet. 
(2) Reklám közterületen utcabútorokon, funkcionális utcabútorokon vagy közművelődési 
hirdetőoszlopokon helyezhető el. 
(3) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet hátrányosan nem 
változtathatja meg. 
(4) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem 
helyezhető el. Egy épületen legfeljebb egy építési reklámháló helyezhető el. 
(5) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 
(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 
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(7) Molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként – a 
közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 
kivételével – nem alkalmazható. 
(8) Utcabútor a településképet és a terület rendeltetésszerű használatát hátrányosan nem 
befolyásolhatja. 
(9) Utcabútoron kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.  Az 
utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváró és a kioszk kivételével – nem 
helyezhető el. 
(10) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklám-közzétételre alkalmas 
felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. Más célú berendezés reklámcélra 
nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezést, amelynek egész 
felülete hasznosítható reklámcélra. 
(11) Közművelődési célú hirdetőoszlop a közművelődési intézmények számával megegyező 
számban létesíthető. Kizárólag belső megvilágítású közművelődésű célú hirdetőoszlop 
helyezhető el. 
(12) Információs célú berendezés csak gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 
információ közlésére létesíthető. 
 

20. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott egyes 
területeken 

 
28. § (1) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni 
a településszerkezeti tervben foglalt területfelhasználási egységek figyelembe vételével, az R-
ben meghatározott követelményekkel összhangban, a (2) és (3) bekezdésekben 
meghatározottak szerint lehet. 
(2) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a 
településszerkezeti terv figyelembevételével 

a) utcabútor alkalmazásával  
 aa) a településközponti vegyes,  
 ab) az intézményi 

területfelhasználású területeken lehet. 
b) a régészeti érdekű területen és régészeti lelőhely területén kizárólag funkcionális célokat 

szolgáló utcabútoron, 
ba) a településközponti vegyes, 
bb) az intézményi 

területfelhasználású területeken lehet. 
(3) Helyi védelem alatt álló épületen, valamint helyi védelem alatt álló területen, műemléki 
védettségű épületen, műemléki környezet területén reklám és reklámhordozó nem helyezhető 
el. 
(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületen vagy területen az önkormányzati vagy 
önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvények meghirdetése érdekében óriásplakát 
és molinó elhelyezhető.  

 
21. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 

 
29. § Ercsi Város közigazgatási területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó 
településképi követelmények az alábbiak: 

a) óriásplakát és molinó a település belterületén – a 29. § (4) bekezdésében említett 
kivétellel – nem helyezhető el; 

b) csak az időjárásnak ellenálló technológiával készült, egymást nem eltakaró reklám, 
reklámhordozó alkalmazható; 
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c) reklámhordozó 10 méteres körzetében újabb reklámhordozó nem helyezhető el; 
d) reklámhordozó elhelyezése esetén csak olyan anyag használható, amely nem 

rozsdásodik, tartós, könnyen karbantartható, élénk színeket nem tartalmaz. 
 

22. A cégérek létesítésére vonatkozó szabályok  
 
30. § (1) Ercsi város közigazgatási területén cégtábla, cégér, üzletjelzés (a továbbiakban: 
cégér) az alábbi feltételek figyelembe vételével helyezhető el: 

a) a cégéreket úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a meglévő és 
tervezett épületek vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók 
kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület 
építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival; 

b) a cégér mérete tartószerkezetével és annak díszítésével együtt legfeljebb 
……..X…….. cm lehet, szerkezeti vastagsága …… cm-nél vastagabb nem lehet. 

(2) Helyi védelem alatt álló épületen, helyi védelem alatt álló területen, műemléki védettségű 
épületen vagy műemléki környezet területén álló épületen cégér nem helyezhető el. 

 
23. Eltérés az általános szabályok alól 

 
31.  § (1) Építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezhető az építési tevékenység 
időtartamára. Az építési reklámhálón a tervezett építmény építészeti kialakítása és az építési 
tevékenységgel kapcsolatos egyéb információk jeleníthetők meg. 
(2) Az építési reklámháló kihelyezésének feltétele, hogy építési napló-bejegyzés igazolja az 
építési tevékenység megkezdését és befejezését, illetve – ha építési napló vezetésére nem 
kötelező –, az építtető vállalja építési napló vezetését és azzal igazolja az építési tevékenység 
megkezdését és befejezését. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezése a településképi bejelentési eljárás 
szabályai szerint történik.  

 
V. FEJEZET 

 
KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

 
24. Rendelkezés a szakmai konzultációról 

 
32. § (1) A polgármester a településkép védelme érdekében a településképi követelményekről 
tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít.  
(2) A szakmai konzultáció kérelemre indul, lefolytatható írásban és szóban. 
(3) A kérelemhez mellékelni kell – amennyiben az rendelkezésre áll – a tervezett építési 
tevékenység építészeti-műszaki dokumentációját. 
(4) A szakmai konzultáció során a polgármester javaslatot tesz a településképi követelmények 
érvényesítésének módjára. 
(5) A szakmai konzultációról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

a) a kérelmező adatait; 
b) a résztvevők felsorolását; 
c) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek (telkek) helyrajzi 
számát; 
d) az üggyel kapcsolatos lényeges információkat, a felvetett javaslatok lényegét; 
e) a polgármester lényeges nyilatkozatait. 
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(6) Írásban történő szakmai konzultáció esetén a polgármester az írásban rögzített javaslatokat 
és nyilatkozatokat a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megküldi a kérelmező 
részére. 

 
VI.  FEJEZET 

 
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

 
25. A véleményezési eljárással érintett építmények köre 

 
33. § Az Ercsi Város közigazgatási területén végzett, építési engedély-köteles tevékenységek 
és a fennmaradási engedélyekkel kapcsolatos építésügyi eljárások vonatkozásában 
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni. 

 
VII. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
 

26. A bejelentési eljárással érintett reklám-elhelyezések 
 

34. § A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az R. általános településképi 
követelmények és e rendelet reklámok közzétételével összefüggő településképi követelményei 
szabályai szerint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésénél. 
 

27. A bejelentési eljárás részletes szabályai 
 

35. § (1) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A 
bejelentéshez tervdokumentációt és – amennyiben az ügyfél nem  a tulajdonos – tulajdonosi 
hozzájárulást kell mellékelni. 
(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. §, 
26/C. és 26/D. §-ában foglaltak szerint folytatja le. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tervdokumentációnak a bejelentés tárgyától függően az 
alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: 

a) műszaki leírást; 
b) helyszínrajzot; 
c) a reklám, reklámhordozó, cégér elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki 

megoldását; 
d) építményre helyezendő reklám, reklámhordozó, cégér esetén az érintett homlokzati 

felület egészét ábrázoló rajzot; 
e) látványtervet vagy fotómontázst; 
f) fotódokumentációt. 

(4) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi – építési engedély 
nélkül végezhető – tevékenységek esetében: 

a) építmények, épületek homlokzatán, kapuján, tetőfelületén, beépített vagy beépítetlen 
építési telek kerítésén, kerítéskapuján vagy támfalán reklámok, reklámhordozók, 
cégérek létesítése, elhelyezése, átalakítása; 

b) közterületen cégér elhelyezése. 
(5) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységek a településképi bejelentés alapján – a 
(6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések 
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figyelembe vételével vagy hatósági bizonyítvány hiányában a bejelentéstől számított 
kilencedik napon – megkezdhetők, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 
(6) A polgármester a reklám, reklámhordozó, cégér tervezett elhelyezését – kikötéssel vagy 
anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről hatósági bizonyítvány megküldésével 
értesíti, ha: 

a) a bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek; 
b) a tervezett elhelyezés illeszkedik a településképbe. 

(7) A polgármester megtiltja a reklám, reklámhordozó, cégér elhelyezését és – indokolás 
mellett – felhívja a bejelentő figyelmét a tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének és 
folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a (6) bekezdés szerinti 
követelményeknek. 
(8) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgári jogi 
igényt nem dönt el és nem mentesít más jogszabályok által előírt hatósági engedélyek 
megszerzése alól. 
(9) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó hatósági bizonyítványt, illetve a 
tudomásul vétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés 
megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki.  
(10) A településképi bejelentés tudomásul vételének érvényességi ideje a kiadmányozástól 
számított két év. 
 

VII.  FEJEZET 
 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS 
 

28. A településképi kötelezés 
 
36. § Reklám, reklámhordozó, cégér elhelyezése esetén a polgármester ellenőrzi a bejelentési 
kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha a bejelentés 
elmulasztását, vagy a bejelentéstől eltérő, továbbá jogszabálysértő tevékenységet tapasztal, 15 
napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt. 
 

29. Átmeneti rendelkezések 
 

37. § Az e rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően elhelyezendő 
reklámok, reklámhordozók és cégérek esetén, az azokra vonatkozó eljárások során kell 
alkalmazni. 
 

VIII.  FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

29. Hatályba lépés 
 

38. § (1) Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  
a) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség értékeinek 
helyi védetté nyilvánításáról szóló 19/2005. (IX.5.) önkormányzati rendelete. 
b) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi 
bejelentési eljárásról szóló 22/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete. 
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Győri Máté Dr. Feik Csaba  

polgármester jegyző 
 
 

1. melléklet a …../2017. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
A település helyi védelem alatt álló területei 
 
A B C 

jel a védelem tárgya helyi védelem alatt álló területek 

HT-1. a Fő utca környezetének 
telekstruktúrája és beépítési 
módja, a területen található 
közlekedési célú közterületek 
szabályozási szélessége, 
területfeltárási struktúrája 

Központi városrész – a Fő utcával, Kossuth Lajos 
utcával, Templom térrel, Sirály közzel, 
Martinovics utcával, Táncsics Mihály utcával 
közvetlenül határos területek a HT-1. jelű 
térkép szerint 

HT-2. a Cukorgyári lakótelep 
telekstruktúrája és beépítési 
módja, a lakótelep közlekedési 
célú közterületeinek szabályozási 
szélessége, területfeltárási 
struktúrája 

a Cukorgyári lakótelep területe a HT-2. jelű 
térkép szerint 
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HT-1. 
Központi városrész – a Fő utcával, a Kossuth Lajos utcával, a Templom térrel, a Sirály 
közzel, a Martinovics utcával, a Táncsics Mihály utcával közvetlenül határos területek 
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HT-2. 
Cukorgyári lakótelep 
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2. melléklet a ……/2017. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
A település helyi egyedi védelem alatt álló „elemei”; helyi védelem alatt álló építészeti 
értékek: épületek, műtárgyak, egyéb építmények  
 
Sorszám Hrsz. Cím Védett érték megnevezése 

Épületek 

HÉ-1. 897 Szent István u. 2. Tűzoltótorony 

HÉ-2. 985 Dózsa György u. 32. Református Templom 

HÉ-3. 270 Kossuth Lajos utca 17. Iskola, eredetileg Római katolikus volt zárda 

HÉ-4. 
1759/1-
47,1760

/1-18 
Cukorgyári lakótelep 

Cukorgyár épületei (az ipari és a lakóépületek 
együttesen) 

HÉ-5. 0113/2 Sina-telep Sina-telepi kúria 

HÉ-6. 1173/5 
Rákóczi Ferenc út és Jókai 

Mór utca sarka 
Malom épület 

    

Emlékművek, szobrok, keresztek, műtárgyak, egyéb értékek 

HM-1. 166/3 Duna-parti sétány I. világháborús emlékmű 

HM-2. 166/3 Duna-parti sétány II. világháborús emlékmű 

HM-3. 23 Templom tér Millecentenáriumi emlékmű 

HM-4. 977 Március 15. tér 1848-as emlékmű 

HM-5. 166/3 Duna-parti sétány 
Vízenjárók és a Duna áldozatainak 

emlékműve 

HM-6. 923 Szent István tér Szent István Korona emlékmű 

HM-7. 78 
Eötvös J. u. és Bajcsy-Zs. u. 

sarka 
II. Lajos emlékhely 

HM-8. 120/2 Villanytelep utca eleje Címer emlékmű a címerparkban 

HM-9. 919 Eötvös tér Kisvonat és lámpa 

HM-10. 919 Eötvös tér Báró Eötvös József szobra 

HM-11. 240 Mártírok útja Bosnyák Nepomuki Szent János szobor 

HM-12. 1083 Esze Tamás u. 10-14. Merengő, bronzszobor 

HM-13. 
1083/1 

 
Esze Tamás u. 

 
Dombormű az Ercsi Egészségügyi Központban 

HM-14. 233/1 Dózsa György út Dombormű az Ercsi Napfény Óvodában 

HM-14. 0236  Gróf Wimpffen Frigyes kereszt 

HM-15. 030 Bajcsy-Zs. utca Vörös köröszt 

HM-16. 1 Templom tér Templom téri kereszt 

HM-17.  =HM-33??? Kápolnai úti kőkereszt 

HM-18. 0101 Sina-telep Útmenti kereszt 

HM-19. 114 Jászai Mari u. Régi víztorony 

HM-20. 798 Csokonai u. – Damjanich u. Nagyhíd 

HM-21. 798 Kishíd u. Kishíd 

HM-22. 798 Híd utca Komp-híd 

HM-23. 
918, 25, 

134 
Szent István út végétől a 

Bajcsy-Zs. út. végéig 
Macskakő út 

HM-24. 25 Fő u. Plébánia előtti lépcső 

HM-25. 1 Templom tér Római határkő 

HM-26. 641 Hadak útja Kerekes kút 

HM-27. 
1270 
??? 

Szent István út 
A temetőben lévő helytörténetileg védett 

sírok  
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HM-28. 923 Szent István tér Várossá válás emlékmű 

HM-29. 977 Szabadság tér 1956-os emlékmű 

HM-30. 1079 Dózsa György u. – Esze 
Tamás u. sarok közelében 

Délszláv-emlékkő 

HM-31. 105 Eötvös u. - Jászai Mari u. 
sarok 

Török basa-szobor 

HM-32. 1759/2 Cukorgyári lakótelep Cukorgyári kereszt 

HM-33. 1565/1 Dózsa György út – Budai 
Nagy Antal utca sarok 

Kereszt 

HM-34. 2/1 Templom tér Templom téri kereszt mellett fekvő kereszt 

 
 

- A helyi védelem alatt álló és védelemre javasolt értékek részletes ismertetését az 
Értékleltár tartalmazza. 

- A temetőben lévő helytörténetileg védett sírok felsorolását Ercsi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 27/2015. (XI.6.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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Helyi védelem alatt álló építészeti értékek – Központi rész  
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Helyi védelem alatt álló építészeti értékek – Cukorgyár  
 

 
Helyi védelem alatt álló építészeti értékek – Sina-telep 
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3. melléklet a …../2017. (……) önkormányzati rendelethez 
 

Településképi szempontból meghatározó területek 

 
 
Településképi szempontból meghatározó területek a belterületen 
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Településképi szempontból meghatározó területek a közigazgatási területen 
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4. melléklet a ……/2017. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

Őshonos, erdészeti jelentőségű fa- és cserjefajok jegyzéke  
 

A) Az érintett erdészeti tájak megnevezése és kódolása 
Sor- 
szám Erdészeti táj neve Kódszám 

14. Duna menti síkság 140 
15. Mezőföld 150 
B) Az érintett erdészeti tájak őshonos fafajai 

Fafaj 
Mezőföld 150 Duna menti síkság 

140 
tatárjuharos 
lösztölgyes 

ártéri ligetredő 

 barkócaberkenye x   

 csertölgy x   

 ezüst hárs x x 

 fehér fűz x x 

 fehérnyár x x 

 feketegyűrű (tatár) juhar x x 

 feketenyár x x 

gyertyán   x 

 hamvas éger   x 

 hegyi juhar   x 

 hegyi szil   x 

 kecskefűz   x 

 kislevelű hárs x   

 kocsányos tölgy x x 

 kocsánytalan tölgyek x   

 korai juhar   x 

 közönséges boróka x   

 közönséges nyír x x 

 madárcseresznye   x 

 magas kőris x x 

 magyar kőris x x 

 mezei juhar x x 

 mezei szil x x 

 mézgás éger x x 

 molyhos tölgy x   

 törékeny fűz x x 

 vadalma x x 

 vadkörte x x 

 vénic szil x x 

 virágos kőris   x 

 zselnicemeggy x x 
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5. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A zöldterületeken, közcélú zöldfelületeken telepítésre javasolt fajok (ideértve az 
alapfajok kertészeti fajtáit is) Ercsi város potenciális vegetáció zónái szerint 

csoportosítva 
 

Fafaj 
Habitus 

Mezőföld 150 
Duna menti síkság 

140 
 tatárjuharos lösztölgyes ártéri ligetredő 

 barkócaberkenye K x   

 csertölgy N x   

 ezüst hárs N x x 

 fehér fűz N x x 

 fehérnyár N x x 

 feketegyűrű (tatár) juhar K x x 

 feketenyár N x x 

 gyertyán K, N   x 

 hegyi juhar N   x 

 hegyi szil K   x 

 kislevelű hárs N x   

 kocsányos tölgy N x x 

 kocsánytalan tölgyek N x   

 korai juhar N, K   x 

 közönséges nyír N, K x x 

 magas kőris N x x 

 magyar kőris K x x 

 mezei juhar K x x 

 mezei szil K x x 

 molyhos tölgy K x   

 virágos kőris K  x  

 zselnicemeggy K x x 
 

 
N= nagy lombkorona-tömegű fa 
K= kis lombkorona tömegű fa 
N, K= kertészeti fajtától és gondozástól függő lombkorona méret 
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6. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

Idegenhonos, valamint intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke 
Ssz. Magyar név Latin név 

1. amerikai 
(vörös) kőris* 

Fraxinus pennsylvanica 

2. alásfa Ptelea trifoliata 

3. amerikai 
mocsártölgy 

Quercus palustris 

4. aranyribiszke* Ribes aureum 

5. atlasz cédrus Cedrus atlantica 

6. bálványfa* Ailanthus altissima 

7. erdeifenyő és 
fajtái 

Pinus sylvestris és P. 
sylvestris convar. 

8. európai 
vörösfenyő és 
fajtái 

Larix decidua és L. 
decidua convar. 

9. ezüst juhar* Acer saccharinum 

10. fehér akác* Robinia pseudoacacia 

11. fehér eper Morus alba 

12. feketedió Juglans nigra 

13. feketefenyő Pinus nigra 

14. gyalogakác* Amorpha fruticosa 

15. japánakác Sophora japonica 

16. kaukázusi 
jegenyefenyő 

Abies nordmanninana 

17. kék 
duglászfenyő 

Pseudotsuga menziesii 
glauca 

18. keleti tuja Thuja orientalis 

19. kései meggy* Padus serotina 

20. keskenylevelű 
ezüstfa* 

Elaeagnus angustifolia 

21. közönséges 
dió 

Juglans regia 

22. közönséges 
orgona* 

Syringa vulgaris 

23. közönséges 
ördögcérna* 

Lycium barbarum 

24. közönséges 
vadszőlő* 

Parthenocissus inserta 

25. lepényfa* Gleditsia triacanthos 

26. lucfenyő fajtái Picea abies convar. 



94 
 

94 
 

27. magyar tölgy Quercus farnetto 

28. mahónia és 
fajtái 

Mahonia 
aquifolium és L. 
decidua convar. 

29. mocsárciprus Taxodium distichum 

30. nemes füzek Salix alba spp. 

31. nemes nyarak Populus x 
euramericana, P. x 
interamericana,  
P. deltoides, P. 
maximowiczii, P. 
trichocarpa hibridek és 
fajták, Populus alba x 
P. 
grandidentata ’Favorit’, 
Populus 
.alba ’Villafranca’ 

32. nyugati 
ostorfa* 

Celtis occidentalis 

33. nyugati tuja Thuja occidentalis 

34. oregoni 
hamisciprus 

Chamaecyparis 
lawsoniana 

35. parti szőlő* Vitis riparia 

36. seprőzanót Sarothamnus scoparius 

37. simafenyő Pinus strobus 

38. szürke 
duglászfenyő 

Pseudotsuga menziesii 
caesia 

39. tamariskák Tamarix spp. 

40. tiszaháti nyár Populus 
nigra ’Thevestina’ 

41. torzsás 
ecetfa* 

Rhus typhina 

42. törökmogyoró Corylus colurna 

43. turkesztáni 
szil 

Ulmus pumila 

44. vadgesztenye Aesculus 
hippocastanum 

45. vörös tölgy Quercus rubra 

46. zöld 
duglászfenyő 

Pseudotsuga menziesii 
viridis 

47. zöld juhar* Acer negundo 

* Intenzíven terjedő fajok. 
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Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő harmadik határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat helyi építési 
szabályzata és szabályozási terve módosításának véleményezéséről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
371/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

Ercsi Város Önkormányzat helyi építési szabályzata és szabályozási terve 
módosításának véleményezéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat helyi építési 
szabályzata és szabályozási terve módosításának tervezetét megismerte és azt – e határozat 
melléklete szerint – elfogadásra javasolja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a HÉSZ módosítás egyeztetési 
eljárásának lefolytatására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
 

„Melléklet a 371/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/ 2017. (……) önkormányzati rendelete 

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

(rendelet-tervezet) 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42./A § (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, érintett területi, települési önkormányzatok és a 
partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnerek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Az Ercsi Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. 
(X.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 6. § (13) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„(13) Az jogszabályok betartásával önálló gépkocsi tároló épület minden övezetben 
elhelyezhető.” 
 
2. § A HÉSZ 32. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A telekhatárok mentén körben, 20 m szélességben, magasnövésű fákat is tartalmazó, 
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többszintes, telken belüli védő zöld sávot kell kialakítani. Ezt a sávot a HÉSZ zöldfelületekre 
vonatkozó általános szabályai alapján kell kialakítani azzal, hogy a védő zöldsávok az 
ingatlanok szükséges közlekedési kapcsolatainak biztosítása érdekében teljes szélességben 
áttörhetőek, megszakíthatóak.” 
 
3. § A HÉSZ 46. § (22) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(22) Középnyomású földgázzal ellátott területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat 
kell elhelyezni.” 
 
4. § A HÉSZ 50. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(9) Az övezethez tartozó erdőterületek legalább 90 %-ban zárt faállománnyal telepítendők 
be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Az övezetben 
vadgazdálkodás esetén az összterület legfeljebb 3%-án szántó művelés alakítható ki, melynek 
vadföldként kell funkcionálnia. A kivett (beépített, udvar, út, stb.) területek aránya nem 
haladhatja meg az 1 %-ot.” 
 
5. § A HÉSZ 53. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Mezőgazdasági terület csak kivételes – gazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, 
illetve vagyonvédelmi szempontból indokolt – esetben keríthető le. Az övezetben kerítés csak 
telekalakítási tervben meghatározott kitűzés alapján létesíthető.”  
 
6. § A HÉSZ 56. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Az övezetben haszonállattartás céljára szolgáló építmény – karám és árnyékoló-tető 
kivételével – nem helyezhető el.” 
 
7. § A HÉSZ 57. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A meglévő földrészletek megosztásával 50.000 m2-nél kisebb és 50 m-nél keskenyebb 
földrészletek nem hozatók létre.” 
 
8. § A HÉSZ 58. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Az övezetben épületek – esőbeálló, madárles, információs és természetvédelmi 
létesítmények kivételével – nem helyezhetők el.” 
 
9. § A HÉSZ 59. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Az övezetben haszonállattartás céljára szolgáló építmény – karám és árnyékoló-tető 
kivételével – nem helyezhető el.” 
 
10. § A HÉSZ 66. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A település helyi értékvédelem alá vont építményeit a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza, az ezek közül ábrázolható elemeket az SZT 
jelöli, valamint e rendelet függeléke rögzíti.” 
 
11. § A HÉSZ 66. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A művi értékek helyi védelmét a HÉSZ, valamint a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet előírásainak együttes betartásával kell biztosítani.” 
 
12. § A HÉSZ 67. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A településképi jelentőségű területek védelmét a HÉSZ és a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet betartásával kell biztosítani.” 
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13. § A HÉSZ 68. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Természeti területen az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és 
berendezések elhelyezését, méretét és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és 
fenntartási útmutató nem rendelkezik) úgy kell meghatározni, hogy a természeti értékek 
megóvása biztosított legyen.” 
 
14. § A HÉSZ 68. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Helyi védettségű természeti területen bármilyen tevékenység, valamint épületek, 
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak az Önkormányzat 
engedélyével, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben és a 
kezelési tervben foglaltaknak megfelelően végezhető.” 
 
15. § A HÉSZ 68. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(6) A természeti területeket ért tájkárosítások (felszínmegbontás, gyepfeltörés, beépítés, 
hulladéklerakás stb.) megszüntetendők és a területek tájrekonstrukciós terv alapján 
rendezendők. A tájromboló hatások, szennyezések megszüntetendők vagy – amennyiben azt 
jogszabály lehetővé teszi – takarásukról gondoskodni kell.” 
 
16. § A HÉSZ 69. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A táj-, természet- és környezetvédelmi szempontok megfelelő érvényesítése érdekében a 
környezetvédelmi és természetvédelmi törvény általános előírásain és más jogszabályi 
előírásokon túl az alábbi rendelkezéseknek kell érvényt szerezni: 
a) a település tervezett belterületi határától mért 1.000 m-es védőtávolságon belül települési 
környezetet zavaró, szennyező tevékenység – ha jogszabály eltérő védőtávolságot nem 
határoz meg – nem folytatható, 
b) csúszás-, szakadás- és erózióveszélyes területek talajvédelme, az eróziós károk 
kiküszöbölése biztosítandó, 
c) a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítandó a belterület külvizek elleni, illetve a 
vízfolyások menti területek ár- és belvizek elleni megfelelő védelme.” 
 
17. § A HÉSZ 76. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Természeti területen az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és 
berendezések elhelyezését, méretét és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és 
fenntartási útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell 
meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása biztosított legyen.” 
 
18. § A HÉSZ 77. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Védőzöld-sávok, véderdő-sávok telepítésénél többszintű növényállományt kell 
kialakítani.” 
 
19. § A HÉSZ F-1 függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép. 

 
20. § A HÉSZ F-8 függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép. 

 
21. § (1) Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2008. (X.2.) önkormányzati 
rendeletének 

a) 6. § (9), (22) bekezdése; 
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b) 7. § (4), (5), (6), (7) bekezdése; 
c) 33. § (2) bekezdése; 
d) 46. § (21), (24) bekezdése; 
e) 47. § (8), (10) bekezdése; 
f) 48. § (3) bekezdése; 
g) 50. § (6) bekezdése; 
h) 53. § (5) bekezdése; 
i) 58. § (5) bekezdése; 
j) 67. § (1) bekezdése; 
k) F-2 függeléke. 

 
 
 
 

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 

1. függelék a …../2017. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

„F-1 FÜGGELÉK: A HÉSZ-hez kapcsolódó hatályos önkor mányzati rendeletek listája.” 
 
Rendeletszám: Témakör: 
44/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet  a helyi jelentőségű természeti emlék védetté 

nyilvánításáról 
20/2005.(IX.5.) önkormányzati rendelet  a környezet védelméről 
21/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelet  a közterületek tisztántartásáról 
22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet  a köztemető használatának rendjéről 
…/2017. (XII…..) önkormányzati rendelet  a településkép védelméről 

 
 
 

2. függelék a ……/2017. (………..) önkormányzati rendelethez 
 

„F-8 FÜGGELÉK: A település helyi értékvédelem alá vont építményei 
 

1.) Tűzoltótorony: Szent István u. 2, hrsz.: 897. 
2.) Református templom: Dózsa Gy. u. 32, hrsz.: 985. 
3.) Iskola, eredetileg Római katolikus volt zárda: Kossuth Lajos utca 17., hrsz.: 270. 
4.) I. világháborús emlékmű: Duna-parti sétány, hrsz.: 166/3. 
5.) II. világháborús emlékmű: Duna-parti sétány, hrsz.: 166/3. 
6.) Báró Eötvös József szobra: Eötvös tér, hrsz.: 919. 
7.) II. Lajos emlékhely: Eötvös J. u. és Bajcsy-Zs. u. sarka, hrsz.: 78. 
8.) Kisvonat és lámpa: Eötvös tér, hrsz.: 919. 
9.) Bosnyák Nepomuki Szent János szobor: Mártírok útja, hrsz.: 240. 
10.) Millecentenáriumi emlékmű: Templom tér, hrsz.: 23. 
11.) Várossá válás emlékmű: Szent István tér, hrsz.: 923. 
12.) 1848-as emlékmű: Szabadság tér, hrsz.: 977.  
13.) 1956-os emlékmű: Szabadság tér, hrsz.: 977. 
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14.) Gróf Wimpffen Frigyes kereszt: hrsz.: 0236. 
15.) Vörös köröszt: Bajcsy Zs. utca, hrsz.: 030. 
16.) Merengő, bronzszobor: Esze Tamás u. 10-14. hrsz.: 1083. 
17.) Régi víztorony: Jászai Mari u., hrsz.: 114. 
18.) Nagyhíd  
19.) Kishíd 
20.) Komp-híd 
21.) Vízenjárók és a Duna áldozatainak emlékműve: Dunaparti sétány, hrsz.: 166/3. 
22.) Szent István Korona emlékmű: Szent István tér, hrsz.: 923. 
23.) Római határkő: Templom tér, hrsz.: 1. 
24.) Templom téri kereszt: Templom tér, hrsz.: 1. 
25.) Templom téri kereszt mellett fekvő kereszt: Templom tér, hrsz.: 2/1. 
26.) Kápolnai úti kőkereszt  
27.) Címer emlékmű a címerparkban: Villanytelep utca eleje 
28.) Útmenti kereszt: Sina-telep 
29.) Kerekes kút: Hadak útja 
30.) Macskakő út: Szent István út végétől a Bajcsy-Zs. út végéig 
31.) Plébánia előtti lépcső: Fő u. 
32.) Cukorgyár épületei (az ipari és lakóépületek együttesen) 
33.) Cukorgyári kereszt: Cukorgyári lakótelep, hrsz.: 1759/2. 
34.) Sina-telepi kúria: Sina-telep 
35.) Dombormű az Ercsi Egészségügyi Központban és az Ercsi Napfény Óvodában 
36.) Malom épület: Rákóczi Ferenc út és Jókai Mór utca sarka, hrsz.: 1173/5. 
37.) A temetőben lévő helytörténetileg védett sírok (a felsorolásukat Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 
27/2015.(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza) 

38.) Dél-szláv emlékkő: Dózsa György u.- Esze T. u. sarok közelében, hrsz.: 1079. 
39.) Török basa-szobor: Eötvös u. - Jászai M. u. sarok, hrsz.: 105. 
40.) Kereszt: Dózsa Gy. út - Budai N. A. u. sarok, hrsz.: 1565/1. 

 
 

9. napirendi pont: Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-325/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 11. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a beszámolót minden 
bizottság megtárgyalt. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester éves munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
372/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester éves munkájáról 
szóló beszámolót – mely egyidejűleg a választópolgárok Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja 
szerinti tájékoztatásaként is szolgál – e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
Határid ő: azonnal 
 

„Melléklet a 372/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
Polgármesteri beszámoló 

a 2016. december és 2017. november között végzett munkáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Alpolgármester Úr, Bizottsági Elnök Asszonyok és Úr, és Bizottsági tagok! 
 
 
A 2014. októberi választásokat követően három szakbizottságot hoztunk létre (a korábbi négy 
bizottság és 24 fő helyett, három bizottság 15 fővel). Ezek a bizottságok (Humán; Szociális, 
Egészségügyi és Foglalkoztatási; valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági) a 2017-
es évben is hatékonyan készítették elő a Képviselő-testület döntéseit. 
 
Az érintett időszakban 21 alkalommal tartott (10 soros és 11 soron kívüli) nyílt, és 7 
alkalommal zárt ülést, melyeken 360 határozat és 22 rendelet született. 
A képviselők, a referensek, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézményvezetők mind azon 
dolgoztak, hogy a döntések időben, késedelem nélkül megszülessenek, a közbeszerzések és 
beruházások megvalósulhassanak. Köszönöm minden résztvevőnek a rugalmasságot, a 
megértést amit tanúsítottak és a kitartó erőfeszítést ahogy dolgoztak! Mindez nem volt 
hiábavaló, hiszen egy nagyszerű, gyümölcsöző év áll mögöttünk. A zökkenőmentes 
működésen túl 742.817.800,- Ft pályázati forrást nyertünk el. Az év második felében a 
pályázatokkal kapcsolatos tervezésen és az előkészítő munkán volt a a hangsúly.  
 
Áprilisban tartottunk közmeghallgatást az alábbi témákban: az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról; az önkormányzat által beszedett helyi adókról; a lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról; Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről, valamint a 
forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról. 
 
Munka a Polgármesteri Hivatalban 
 
A város vezetésében minden Képviselő partner volt, amit az is mutat, hogy határozataink 
túlnyomó többségét egyhangúan fogadtuk el.  
 
Alpolgármester Úr a rábízott feladatokat lelkiismeretesen látta el. Nagyra értékelem azt, 
ahogy teljes szívvel, az elvárásokon messze túllépve segíti a munkámat. Különösen a 
közbiztonság területén tevékenykedett, de számíthattam rá általános helyettesítésemben, a 
város felelős képviseletében, fontos tárgyalásokon és egy-egy elakadt ügy célhoz segítésében 
is! 
 
Jegyző Úrral is jó kapcsolatban dolgozunk együtt, így a város életét valamint a Hivatal 
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munkáját – a kérdéses ügyeket is őszintén megvitatva – összhangban irányíthatjuk. A 
dolgozók jó hozzáállásán túl valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban kellemes hangulatban dolgozhatunk és fogadhatjuk a polgárokat ügyeik 
intézésére.  
 
A Közbeszerzéseket Ellenőrző Bizottság szakértő tagjait, referenseiket, valamint 
szakértőinket külön köszönet illeti önzetlen munkájukért és építő tanácsaikért, javaslataikért. 
Városi tevékenységem 
 
Örülök annak, hogy városunk lakói, vállalkozásai bátran fordulnak a Hivatal tisztviselőihez és 
alkalmazottaihoz ugyanúgy, mint a választott képviselőkhöz, Alpolgármester úrhoz vagy 
hozzám (fogadóórán, hivatalban egyeztetett találkozón, vagy ahol éppen összefutunk). Nem 
csak megoldandó problémákkal, panaszokkal, de ötleteikkel, javaslataikkal és felajánlásaikkal 
is felkeresnek.  
 
Az Intézményekkel, azok vezetőivel és dolgozóikkal szoros az együttműködés. A havonkénti 
Intézményvezetői találkozókon túl is egyeztetünk szükség szerint, de szívesen teszem 
tiszteletemet az Intézményekben is, hogy támogatásomról biztosítsam az ott dolgozókat, 
válaszoljak a felmerülő kérdésekre és ellenőrízzem az ott folyó munkát. A Művelődési 
Házban továbbra is megbízott vezető irányít, fontos feladatomnak tekintem, hogy elősegítsem 
azt, hogy pályázat útján véglegesen betöltésre kerüljön ez a poszt is. Az intézmények életében 
aktívan részt veszek, a vezetőket igyekszem segíteni munkájukban (építő kritikával, 
bátorítással, tanáccsal) – miközben természetesen – tiszteletben tartom az Intézmények és a 
Vezetők önállóságát is. 
Hadd köszönjem meg ezúton is az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak az 
egész évi munkájukat! 
 
A civil szervezetek színes programjain lehetőségeimhez mérten résztvettem, felkérésre 
szóltam is néhány szót, vagy csak egyszerűen élveztem a sokszínű és városunk életét 
gazdagító programokat. Néhány esetben, a civil szervezetek vezetőinek kérésére, vezetői 
tanácsadással, kapcsolatok kialakításával is segítettem a munkát. 
 
A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel azokat az önkormányzati (Ö), intézményi (I) 
illetve civil (C ) eseményeket, melyeken szervezőként, aktív résztvevőként, vagy 
támogatóként részt vehettem: 
 
Eötvös József Művelődési Ház által szervezett önkormányzati rendezvények, nemzeti 
megemlékezések (Ö) 
Nevelési-oktatási intézmények által szervezett ünnepélyes évnyitók, évzárók, nemzeti 
ünnepek megemlékezései (I) 
Barátság-kupa karate verseny (Ö) 
Adventi gyertyagyújtások (Ö) 
Városi Karácsony (Ö) 
Dunakavics Kupa és Egészségnap (I) 
Erdélyiek Baráti Körének találkozója (C) 
Duna menti rácok találkozója (Ö) 
Eötvös József Nyugdíjas Klub batyus bál (C) 
Katolikus Plébánia bál (C) 
Pedagógusnap (Ö,I) 
V. Honda Shadow Motoros Találkozó (C) 
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Köztisztviselők Napja (Ö,I) 
Semmelweis Nap (Ö,I) 
Magyar Táncház rendezvények (Ö,C) 
Örömvarrás Foltvarró találkozó (Ö) 
Egészséges Életmód Egyesület által szervezett Egészségnap (C) 
XVII. Eötvös Napok (Ö) 
Szép Korúak Világnapja (Ö) 
Rác Farsang (C ) 
Szociális Munka Napja (Ö,I) 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a településképi arculati kézikönyv 
és a településkép védelméről szóló rendelet elkészítését. Az arculati kézikönyv elkészült a 
véleményezési szakaszba ért, a településképi arculati kézikönyv végső elfogadásának 
határideje 2017. december 31. 
 
A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletel módosításáal kapcsolatban az 
egyeztetési eljárás folyamatban van a főépítész közreműködésével. 
 
Térségi és országos kapcsolattartás, képviselet 
 
Városunk képviselete is munkám fontos részét képezi. Így vettem részt a Szent László Völgye 
Kistérség tanácsülésein és rendezvényein, rendszeresen egyeztettem a Járási Hivatal 
vezetőjével és munkatársaival, a megyei Kormányhivatal vezetőivel és szakértőivel. A 
Martonvásári Járás, valamint környékbeli polgármester kollégáimmal rendkívül jó 
kapcsolatban vagyok, de a településeink közötti együttműködés mélysége továbbra is hagy 
kívánnivalót maga után. Keresnünk kell a területeket, ahol összefoghatunk közös céljainkért.  
 
Országgyűlési képviselőnkkel, dr. Galambos Dénessel, rendszeresen egyeztettem, aki – dr. 
Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével együtt – segítségünkre volt az 
elérhető pályázati EU-s és hazai források felkutatásában. Számíthattam dr. Tessely Zoltán 
MIniszterelnöki Biztos támogató közbenjárására a laktanya területének önkormányztai 
tulajdonba vétele és az Egészségügyi Központ fenntarthatóságának ügyében folytatott 
tárgyalásokon. 
 
Nemzei Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel és a MÁV Zrt-vel tárgyalásokat folytattam az Ercsi 
állomás felvételi épületének felújítására és a környezet rendezésére tárgyában. Az év elején 
számunkra elszomorító helyzet az év végére elmozdult a megoldás felé: a NIF egyik projektje 
ismét tartalmazza az épület felújítását.  
 
A HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság Ingatlangazdálkodási és 
Nyilvántartási Osztályának vezetőjével a honvédségi ingatlanok ügyében előremutató 
megbeszéléseket folytattam. 
 
A választási program (rész-)teljesítéséről 
 
 “MEGBECSÜLÉST ERCSINEK!", “Ercsi többet érdemel és többre képes!” című programunk 
végrehajtására kaptunk megbízást, ezért beszámolóm második felében erről szeretnék – a teljesség 
igénye nélkül - számot adni. Alapvető célunk teljesülése, hogy visszaadjuk a város és lakóinak 
önbecsülését, még cask nyomokban látható, de örülünk a bíztató jeleknek. 
 
Értékeink képviselete, testetöltése 
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− A város lakóival EGYÜTT vezetünk. – A Nyitott Kapu Facebook oldalt és a hozzá tartozó e-mail 
fikot egyre többen (900-an) használják, így gyorsabban tájékoztathatjuk a lakosságot és szükség 
szerint orvosolhatjuk a felmerülő problémákat.  
 
− A város vezetését SZOLGÁLATnak tekintjük – Ismerve az egyes képviselők munkáját, bizton 
állíthatom, hogy mindannyian alázattal és Ercsi iránti őszinte szeretettel, erején felül szolgáljuk a város 
érdekeit, fejlődését.  
 
− MEGOLDÁSOKAT keresünk! - Az első naptól fogva elvárásként fogalmaztam meg magammal, a 
képviselőtestülettel és minden önkormányzati dolgozóval szemben azt, hogy ne akadályt, hanem utat 
keressünk! Ennek a szemléletnek egyik eredménye az, hogy a hivatalos megkereséseken túl az egyéb 
emailes és telefonos észrevételekre is válaszolni tudtunk.  
 
− Gyorsan, késedelem és HALOGATÁS NÉLKÜL kívánunk reagálni a felmerülő ügyekre és az 
adódó lehetőségekre. - Sok más dolog mellett, ez abban nyilvánul meg, hogy igyekszem mindent 
szerződést, számlát és egyéb iratot még aznap aláírni amikor elém kerül, de ezt mutatja az is, hogy 
szükség esetén rendkívüli üléseket tartunk, így a döntéshozatal nem akadálya, hanem eszköze lesz az 
ügyintézésnek.  
 
− A JÖVŐRE is gondolunk. - E gondolkodás jegyében korszerűsítettük a Fő u. 1. szám alatti 
önkormányzati helyiségek  nyílászáróit, és megrendeltük a közvilágítás LED-es korszerűsítésére 
vonatkozó tender terveket.  
A takarékosság mellett a hosszútávú tervezés része az is, hogy vonzóvá tegyük településünket olyan 
termelővállalatok számára akik munkalehetőséget biztosítanak a helyieknek és iparűzési adójukkal 
pedig növelik városunk költségvetési bevételeit. A frissen idetelepült cégek bővítést terveznek és 5 
Ipari Zóna telek eladására már opciós szerződésünk van, a Biopont Kft. és a Feszo-Trade Kft. 
bővítésbe fogtak, örömteli módon megélénkült a cégek érdeklődése Ercsi iránt. 
 
− A magyar és nemzetiségi KULTÚRÁT tiszteletteljes csodálattal ápoljuk. - A meglévő, már 
hagyományosan rendkívül aktív rác nemzetiség áldásos tevékenységén túl, örömteli változásokat 
láthatunk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat házatáján, hiszen értelemes, hasznos és előremutató 
tevékenységeket szerveznek. 
A Magyar táncházak immár hagyományos eseményekké váltak településükön. 
 
− Az utolsó illetéktelen lakó távozása után kitakarítottuk a kastély épületét és udvarát, megállítva a 
romlást, az Angolkert utca megszépítésével pedig irányt kívánunk adni a terület fejlesztésének. 
 
Polgármesteri és képvisel ői programunk végrehajtásának helyzete:  
 
Terveink megvalósításában a város adó- és egyéb bevételei, pályázati források 
és Magyarország Kormányának támogatásán túl,  a városunk lakóiban, az Önökben lévő 
értékekre, az összefogás erejére is számítunk.  
 
Idén a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások tervezésének volt az ideje, de kisebb beruházásokra 
azért saját erőből is telt: utak, járdák, sinatelepi közösségi ház, Angolkert utca, Cukorgyári lakotelep 
játszótere, sinatelepi játszótér bővítése. 
2017-ben nyertesnek hirdetett pályázataink: 
 

- TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016  
 Ercsi Város Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése 
 

- TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047 
 Ercsi foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkábaállást segítő intézmény, 
 közszolgáltatás fejlesztésével 
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- TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 
 Ercsi Kerékpár út építése 
 

- TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 
 Ercsi- Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése 
 

- TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00005 
 Ercsi- Barnamezős területek rehabilitációja -volt Tiszti klub 
 

- TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00002 
 Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Martonvásár Járásban 
 

- TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00005 
 Ercsi társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
 

- Belügyminisztérium által kiírt pályázaton nyert összegből a Mázsaház utca felújítása.  
 
2014 őszén terveinket három csoportra osztottuk. Az első célkitűzések azt hivatottak szolgálni, 
hogy az ercsi polgárok érezhessék és tapasztalhassák a városvezetés figyelmét, törődését, 
megbecsülését, a "nyitott kapuk at". A második csoport városunk hatékony m űködés ét, 
élhetőségét célozzák meg, míg a harmadik terv-csomag Ercsi fejlesztés ére, megtartó 
képességének visszaszerzésére, városunk vonzóvá tételére irányulnak. 
 
Nyitott kapuk (melyeket mindenki "döngethet"): 
− Közvetlenebb "beszélgetések", tartalmas kommunikáció, gyorsabb információáramlás 
(weboldal, web TV, újság, hirdetőpontok a város 6 pontján, hatékony és célratörő 
közmeghallgatások, lakossági fórumok). - Új weboldalunk működik: szolgáltatót váltottunk, így az 
Ercsi Web készíti a városi életről a műsorokat. de ezen a területen még sok a tennivalóm/-nk! 
− Facebook ügyfélszolgálat a meglévő személyes ügyintézésen túl, a panaszok, észrevételek 
és 
javaslatok felvételére. Nyitott Kapu Facebook oldalunk már 900 otthonba viszi az Önkormányzat 
üzeneteit. Az ehhez kapcsolódó nyitottkapu@ercsi.hu is lehetőséget nyújt a kommunikációra. 
 
A város hatékony m űködése/m űködtetése érdekében: 
− Hatékonyabb döntéshozatali rendszer t alakítunk ki az Önkormányzatnál: kevesebb 
bizottság - bővebb hatáskörökkel, kevesebb és rövidebb tanácskozás – több és gyorsabb 
felelős döntéssel. - A hatékony és gazdaságos önkormányzati munka elősegítésére kisebb és 
kevesebb szakbizottságot hoztunk létre és 3év tapasztalata alapján állítható, hogy hatékonyan 
készítették elő a Képviselő-testület döntéseit. 
 
− A köznevelés i feladatokra úgy tekintünk mint a város hosszú távú jövőjének alapjára, így 
továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk szentelni az iskolák, óvodák fejlesztésére. Az "Ercsi 
Modell" a pedagógusok munkája és a szülők bizalma segítségével megállította a gyermekek 
"elvándorlását", ezért további támogatását fontos feladatunknak tekintjük. – Iskoláink és 
óvodáink ügyeit minden tőlünk telhető módon segítjük, pályázataikban támogatjuk őket. A bölcsőde 
terveit már engedélyezték, így elindulhatott a közbeszerzés folyamata is. Reményeink szerint 2018. 
végére szolgálatba is állhat az intézmény. 
 
− Városgazda vállalat ot fogunk létrehozni. Ennek a cégnek lesz a feladata a közterületek, 
parkok, utak, járdák, csapadékvíz-elvezető árkok rendszeres karbantartása, az Önkormányzat 
ingatlanainak 
karbantartása, de saját beruházások kivitelezésében is fontos szerepet kaphat. Ez a cég helyi 
munkaerőt alkalmazva és ercsi vállalkozókat bevonva végzi majd el a feladatokat. - 
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Létrehoztuk az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.-t, melynek új ügyvezetőjével napi kapcsolatunk van.  
Az új vezetés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a Kft. sikeresen elvégezte a Sinatelepi Közösségi 
Ház, a sinatelepi és a cukorgyári játszóterek és Angolkert u. felújítását, valamint közterületek, 
intézmények karbantartását. A közfoglalkoztatás hatékonysága is nőtt a Kft. munkája nyomán, havi 
átlag 55 embert alkalmaz az Önkormányzat, a Kft-vel kötött megállapodás eredményeként az elvégzett 
munka minősége és mennyisége szemmel láthatóan javult ebben az évben, bár a programban dolgozók 
vezetése és motiválása néha nem zökkenőmentes. 
 
− Hatékony közterület-felügyelet et alakítunk ki, jogkörrel rendelkező felügyelőkkel. – Két 
munkatársunk tevékenykedik a közterületfelügyelői munkakörben a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóiként, akik az idei évben eddig 499 intézkedést hajtottak végre. 
 
− A KÖZBIZTONSÁGért tett lépéseink (pl. a Szomszédság Őr mozgalom beindítása, a 
Belügyminisztériummal kialakított szoros együttműködés) folytatásra várnak. Fontos feladat a 
Rendőrség, a Polgárőrség, a Településőrök, Mezőőrök, valamint a településünkön működő 
biztonsági szolgálatok munkájának összehangolásában való közreműködés. Alpolgármester Úr 
lelkesen és hatékonyan vezeti a Közbiztonsági Munkacsoport munkáját, ami megfelelő eszköznek 
bizonyult a programban említett összehangolásban való közreműködésben. Újabb levélben kértem a 
Belügyminiszter Urat, valamint személyesen is tárgyaltam a Rendőrkapitány Úrral a helyi Rendőrőrs 
további megerősítése érdekében, aminek tapasztalhattuk jótékony hatását, azonban ezt kissé 
visszavetette az, hogy számos rendőrünket – a rendkívüli illegális bevándorlási helyzet miatt – 
kirendelték az országhatár védelmére. Az e területen elért eredmények vitathatatlanok, az erőfeszítések 
eredménynek jártak. 
 
Fejlesztések a város ÉLHETŐSÉGe és vonzóvá tétele érdekében: 
− Az utak, járdákat építünk egy jól átgondolt ütemtervet követve. - Idén mintegy 51.974.856,- 
Ft+ÁFA  összeget költhettünk útjaink javítására, néhány kritikus állapotú és összetett utcát és 
felújítottuk (Kispusztai u, Munkácsy Mihály u., Erkel Ferenc u., Keleti Károly u., Petőfi Sándor u.).  
 
− Évente egy (összesen 4) kis játszóter et fogunk építeni a város különböző pontjain, hogy 
a legkisebbek és szüleik is otthon érezhessék magukat Ercsiben. – Evezőpaddal és 
tengópályával bővült a Sina-telepi játszótér, és elkészült a Cukorgyári lakótelepi játszótér is, tehát 
tartju magunkat az ígéretünkhöz. 
 
− Ercsi egysége és az igazságosság érdekében Sinatelepet, a Cukorgyári lakótelepet és a 6- 
os úttól nyugatra elhelyezkedő területeket is fejleszteni kívánjuk (utak, játszótér, 
közvilágítás, Sinatelepi Közösségi Ház, stb.). - Az utak fejlesztésekor a 6-os úton túli Kipusztai út 
felújítására is sor került. Sinatelepen átadtuk a közösségi házat, valamint a Cukorgyári lakóközösség is 
gazdagodhatott egy játszótérrel.  
 
− Szükséges az Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. további fejlesztése, hogy az itt 
nyújtott 
szolgáltatások egyre inkább kielégítsék a településünkön és a környéken élők igényeit (pl. a 
fogászat területén is), úgy, hogy a fenntartás se jelentsen túlzott anyagi terhet a városnak. - 
Tárgyalásokat folytattam a környező települések polgármestereivel annak érdekében, hogy a 
betegforgalom függvényében járuljanak hozzá az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
fenntartásához, és kértük, hogy induljon el a nem fizető tagönkormányzatok tartozásai összegének a 
behajtása. Mindkét területen előreléptünk, a TEK-en kívüli önkormányzatok kb. évi 4 MFt-tal járulnak 
hozzá a fenntartáshoz, valmaint az elmaradt hozzájárulások behajtása is részben sikeres volt. 
 
− Beindítunk egy lakásprogram ot, melynek keretében az Önkormányzat megvásárol és – a 
fent említett Városgazda Vállalat tevékenységében, helyi munkaerőt foglalkoztatva – 
helyreállít néhány Ercsiben üresen álló, eladó házat.  
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−Ezidáig három családi házat vásárolt az önkormányztunk, melynek, melyek felújítása jövőre várható. 
 
− Konkrét lépéseket kívánunk tenni a Laktanya hasznosításának megtervezésére (Fecskeház 
program, ipari tevékenység letelepítése), valamint a terület visszaszerzésére. – Újabb 
kapcsolatfelvételt kezdeményeztem dr. Tessely Zoltán Miniszterelnöki Biztos Úrral közösen 
Honvédelmi Miniszter kabinetjével a továbblépés érdekében, melynek következtében ügyünk 
kimozdulni létszik az eddigi holtpontról. Novemberben bejáráson vettem részt a HM Ingatlankezelési 
Igazgatóság munkatársaival, mely után elmondható, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos ügyünk előre 
mozdulni látszik. 
 
Fejlesztések MUNKAHELYEK teremtése érdekében: 
• Kedvező gazdasági környezetet kívánunk kialakítani azon vállalkozók számára, akik 
munkahelyeket teremtenek és ercsi polgárokat foglalkoztatnak. Munkahelyteremtő fejlesztés 
lehet az önkormányzati földek megművelése, a dísz- és haszonnövénytermesztés, valamint 
az állattenyésztés. – Továbbra is élénk a gazdasági érdeklődés Ercsi iránt. Egy cég már konkrétan el 
is kezdte tevékenységét (egyelőre a volt Tiszti Klub épületének egy részét bérelve 
Önkormányzatunktól), míg két Zrt az Ipari Parkban kíván üzemcsarnokokat építeni 5 Önkormányzati 
telken, a Biopont Kft. pedig tovább bővíti üzemét egy új raktárhelyiséggel. 
 
 
Úgy érzem, jelentős és szép lépéseket tehettünk ebben az évben is Ercsiért. Egy hosszú út első 
szakaszán járunk, rengeteg még a tennivaló, de a fenntieket végiggondolva jó reménységgel 
folytatom, a választópolgárok és munkatársaim bizalmát élvezve a következő évek 
feladatainak végrehajtását! Szeretem ezt a várost és – hála Istennek – nagyon sokan éreznek 
hasonlóképpen, egyre több emberen érzem, hogy többé nem “legyint” Ercsire, hanem 
bizakodva tekint előre. Ez utóbbi számomra az egyik legfontosabb eredmény. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem beszámolóm elfogadását! 
 
Ercsi, 2017. november 16. 
 
 

Győri Máté 
polgármester 

 
 
 

10. napirendi pont: Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
Előterjesztő: Papp György alpolgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester átadja az ülés vezetését Papp György alpolgármesternek, majd 
kimegy a Tanácsterembről, így a szavazásban 6 képviselő vesz részt a továbbiakban. 
 
Papp György alpolgármester ismerteti a 200-326/2017. iktatószámú előterjesztést, mely 
jelen jegyzőkönyvnek a 12. számú mellékletét képezi, majd elmondja még, a napirendi pontot 
minden bizottság megtárgyalt, s összhangban polgármester úr részére két havi illetményének 
megfelelő jutalom megállapítását javasolták. Majd elmondja még, az előző napirendi pontban 
olvashatták polgármester úr munkájáról szóló beszámolóját, mely mutatja, hogy milyen 
komoly munkát végzett, amit megköszön neki, illetve a Képviselő-testületnek is, hiszen az 
közös érdemük. Kérdezi, van-e valakinek más javaslata? Miután nem érkezik más javaslat, s – 
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miután polgármester úr kiment a teremből, így az első határozati javaslatról nem szükséges 
dönteni – kéri, hogy a második határozati javaslatról úgy szavazzanak, hogy részére két havi 
illetményének megfelelő jutalmat állapítanak meg. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester jutalmának 
megállapításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
373/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

Győri Máté polgármester jutalmának megállapításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére – elmúlt évi 
munkája elismeréseképpen – két havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg a 2017. 
évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Papp György alpolgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy a jutalom kifizetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 

11. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
előirányzat átcsoportosításról a polgármesteri jutalom biztosításához 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Papp György alpolgármester ismerteti a 200-329/2017. számú előterjesztést (jegyzőkönyv 
13. számú melléklete), majd kérdezi, van-e azzal kapcsolatban észrevétel? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy a költségvetésben történő előirányzat átcsoportosításáról 
szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jutalom biztosítása érdekében 

az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról  
 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

374/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a polgármesteri jutalom biztosítása érdekében az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében előirányzat átcsoportosításáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében a dologi kiadások sorról a személyi juttatások sorra történő 
1.285.400,- Ft előirányzat átcsoportosításához. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Feik Csaba jegyzőt és Papp György alpolgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Papp György alpolgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester visszaérkezett a Tanácsterembe, így a továbbiakban 7 képviselő 
vesz részt a szavazásban. 
 

12. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-328/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 14. számú melléklete, majd elmondja, a témát a Pénzügyi Bizottság is 
megtárgyalta, s módosító javaslatot tett. Megkéri Gólics Ildikó elnök asszonyt, hogy a 
bizottság véleményét mondja el. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a Pénzügyi Bizottság azt a javaslatot tette, hogy az idei 
költségvetés terhére már ne tervezzék, a jövő évi költségvetésbe kerüljön az összeg 
betervezésre. 
 
Győri Máté polgármester a Gólics Ildikó képviselő asszony által elmondottak szerint új 
határozati javaslatot fogalmaz meg – „Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
gépjármű beszerzésére bruttó 2.554.500,- Ft előirányzatot biztosít az Ercsi Polgármesteri 
Hivatal 2018. évi költségvetésében. A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt 
az összegnek a 2018. évi költségvetésbe történő betervezésére.” – s arról kéri a szavazást.  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére 
előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
375/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal részére előirányzat biztosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete gépjármű beszerzésére bruttó 2.554.500,- Ft 
előirányzatot biztosít az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek a 2018. évi költségvetésbe 
történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a 2018. évi költségvetés elfogadása 
 

Győri Máté polgármester megállapítja, hogy az előterjesztésen szereplő második határozati 
javaslat okafogyottá vált, ezért arról nem szükséges szavazni. 
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13. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-327/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 15. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, 
hogy annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
376/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében az általános tartalék sorról a felújítások sorra történő 12.978.578,- 
Ft előirányzat átcsoportosításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Feik Csaba jegyzőt és Győri Máté polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

14. napirendi pont: Az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezték: Bizottságok 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-338/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 16. számú melléklete, majd elmondja még, a napirendi pontot minden 
bizottság megtárgyalta. Miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a rendelet 
módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. (Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendeletének módosítás utáni egységes szerkezetű szövege a jegyzőkönyv 17. számú 
mellékletét képezi.) 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) 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 2017. 
évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
"4.§ (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat)  2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét                                                                   2.176.898.092 Ft-ban, 
b) bevételi főösszegét                                                                  2.176.898.092 Ft-ban 

 állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel. 
 
   (2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

a) költségvetési kiadási főösszegét                          2.161.928.163 Ft-ban, 
b) költségvetési bevételi főösszegét             1.984.540.349 Ft-ban, 
c) költségvetési egyenlegét                -177.387.814 Ft-ban, 
d) finanszírozási kiadását                              14.969.929 Ft-ban, 
e) költségvetési hiányát                            -192.357.743 Ft-ban  

  állapítja meg. 
                             
(3) Az Önkormányzat 192.357.743 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző 
évi 192.357.743 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
2.§  Az „R” 5.§-a helyébe a következők lépnek. 
„5.§ Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege:                              2.176.898.092 Ft, 
 ezen belül: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       430.084.651 Ft, 
b) közhatalmi bevételek                                                                       607.590.000 Ft, 
c) működési bevételek                          91.993.883 Ft, 
d) működési célú átvett bevételek                            6.566.343 Ft, 
e) felhalmozási bevételek                                                                    848.305.472 Ft, 
f) belföldi finanszírozás bevételei                                                          192.357.743 Ft. 

 
3.§  Az “R” 7.§-a helyébe a következők lépnek: 
 
„7.§   Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege:                         2.176.898.092 Ft,  
ezen belül: 
a) a működési kiadások előirányzat összege                                1.327.992.447 Ft, 
ebből:  
          1. személyi jellegű kiadások                                                                      511.661.753 Ft, 

               2. munkaadót terhelő járulékok                                                                114.087.913 Ft, 
          3. dologi kiadások                                                                    591.693.798 Ft, 

                 4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      9.500.000 Ft, 
          5. működési célú pénzeszköz átadás                                                            94.966.615 Ft, 
          6. általános tartalék                                                                         3.613.268 Ft, 
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          7. céltartalék                              2.469.100 Ft. 
 
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege                                                  820.957.138 Ft, 
ebből:  
           1. beruházások                                                 658.301.430 Ft, 
           2. felújítások                         133.114.418  Ft, 
           3. felhalmozási céltartalék                          29.541.290 Ft, 
 
c) finanszírozási kiadás                                                                              14.969.929 Ft, 
d) felhalmozási általános tartalék                                                                         12.978.578 Ft.”   
 
4.§ Az „R” 10.§-a helyébe a következők lépnek 
 
„10.§  (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 192 fő, melyből 

103 fő közalkalmazott, 25 fő köztisztviselő és 64 fő a munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkavállaló.  

(2)  A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 
a) Ercsi Város Önkormányzat                      1 fő köztisztviselő,  

                                                                   2 fő teljes munkaidős munkavállaló, 
                                                                             60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.  

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal                    22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,    
             2 fő teljes munkaidős munkavállaló. 

c) Ercsi Napfény Óvoda        29 fő teljes munkaidős közalkalmazott. 
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda        27 fő teljes munkaidős közalkalmazott. 
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és   
    Könyvtár                           7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 

           1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.                     
  f) Ercsi Egészségügyi Központ                    13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.  
  g) Ercsi Szociális Szolgálat         27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 

         1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.  
Összesen:                               192 fő. 
 
5.§  (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
       (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
       (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
       (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
       (7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
       (8) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
       (9) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
      (10) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
      (11) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
      (12) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
      (13) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
      (14) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
      (15) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 
      (16) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
      (17) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
      (18) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 
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6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Győri Máté Dr. Feik Csaba  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Ez a rendelet 2017. december 1. napján kihirdetésre került. 
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sorszám Megnevezés 2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

2017.06.30.   
módosított 
előirányzat 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D F

1.
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása        (B111)

           20 785 284               21 143 932    21 143 932                  21 143 932    

2.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása        (B112)

         182 986 727             182 986 727    182 986 727       6 384 893                  189 371 620    

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        
(B113)

           83 889 741               88 416 387    90 726 498         3 612 099                    94 338 597    

4.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása        (B114)

             9 590 820                 9 896 295    10 111 991         259 860                      10 371 851    

5.
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások (B115)

               855 506    1 426 222           1 281 183                     2 707 405    

 Elszámolásból származó bevételek (B116) 3 397 852                     3 397 852    

6.
Önkormányzatok működési támogatásai  (B11)

       297 252 572           303 298 847          306 395 370    14 935 887            321 331 257    

7.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről       (B16)

           82 475 367    92 750 767         14 832 627                107 583 394    

8.
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok        
(B16)

                        -                            -      

9. ebből: elkülönített állami pénzalapok        (B16)            24 216 367    34 491 767         14 832 627                  49 324 394    

10.
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről  (B1)

       297 252 572           385 774 214          399 146 137    29 768 514            428 914 651    

11.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások        
(B21)

12 978 578                12 978 578    

12.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     
(B24)

                      -      

13.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről     (B25)

             3 600 000                 3 600 000            529 698 766    172 438 974              702 137 740    

14.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása        
(B25)

        526 098 766            172 438 974           698 537 740    

15.
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok        
(B25)

             3 600 000                 3 600 000                3 600 000              3 600 000    

16.
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről      (B2)
           3 600 000               3 600 000          529 698 766    185 417 552          715 116 318    

17. Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)        (B34)            51 500 000               51 500 000              51 500 000           51 500 000    
18. ebből: építményadó        (B34)            35 000 000               35 000 000              35 000 000           35 000 000    

19.
ebből: magánszemélyek kommunális adója        
(B34)

           16 500 000               16 500 000              16 500 000           16 500 000    

20. Értékesítési és forgalmi adók  (B351)          535 000 000             535 000 000            535 000 000         535 000 000    

21.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység 
után fizetett helyi iparűzési adó        (B351)

         535 000 000             535 000 000            535 000 000         535 000 000    

22. Gépjárműadók  (B354)            19 000 000               19 000 000              19 000 000           19 000 000    

23.
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 
önkormányzatot megillető része        (B354)

           19 000 000               19 000 000              19 000 000           19 000 000    

24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (B355)               500 000                   500 000                  500 000                500 000    
25. ebből: talajterhelési díj        (B355)                500 000                   500 000                  500 000                500 000    
26. Termékek és szolgáltatások adói  (B35)        554 500 000           554 500 000          554 500 000    -                          554 500 000    
27. Egyéb közhatalmi bevételek  (B36)              1 590 000                 1 590 000                1 590 000             1 590 000    
28. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak        (B36)                       -      

29.

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 
közlekedési szabályszegések után kiszabott 
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető 

                      -      

30. Közhatalmi bevételek (B3)        607 590 000           607 590 000          607 590 000    -                          607 590 000    
31. Készletértékesítés ellenértéke        (B401)                       -      
32. Szolgáltatások ellenértéke  (B402)              1 972 000                 1 972 000                1 972 000             1 972 000    

33.
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 
bevétel        (B402)

               452 000                   452 000                           -                            -      

34. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   (B403)              3 534 990                 3 534 990                3 534 990             3 534 990    
35. ebből: államháztartáson belül        (B403)              3 423 990                 3 423 990                3 423 990             3 423 990    
36. Tulajdonosi bevételek  (B404)            38 200 166               38 200 166              38 200 166           38 200 166    

37.
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel        (B404)

           26 038 600               26 038 600              26 038 600           26 038 600    

38. Kiszámlázott általános forgalmi adó        (B406)            10 938 552               10 938 552              10 938 552           10 938 552    
39. Általános forgalmi adó visszatérítése        (B407)                         -                            -      
40. Kamatbevételek (B408)                100 000                   100 000                  100 000                100 000    
41. Egyéb működési bevételek (B411)                         -                            -      

adatok Ft-ban
Ercsi Város Önkormányzat  2017. évi költségvetésének bevételei

1. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"
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42. Működési bevételek  (B4)          54 745 708             54 745 708            54 745 708    -                            54 745 708    
43. Ingatlanok értékesítése  (B52)          121 447 000             121 447 000            121 447 000         121 447 000    
44. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                       -      
45. Felhalmozási bevételek  (B5)        121 447 000           121 447 000          121 447 000    -                          121 447 000    

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
(B64)

             6 066 343                 6 066 343                6 066 343             6 066 343    

47. ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)              6 066 343                 6 066 343                6 066 343             6 066 343    
48. ebből: háztartások (B64)                       -      
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  (B65)                       -      
50. ebből: egyéb vállalkozások (B65)                       -      
51. Működési célú átvett pénzeszközök  (B6)            6 066 343               6 066 343              6 066 343    -                              6 066 343    

52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B75)                       -      

53. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                       -      
54. Költségvetési bevételek  (B1-B7)     1 090 701 623        1 179 223 265       1 718 693 954    215 186 066       1 933 880 020    

55.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése  (B8121)

                      -      

56. Belföldi értékpapírok bevételei  (B812)                       -      

57.
Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele (B8131)

       142 109 000           191 412 948            186 578 690         186 578 690    

58. Maradvány igénybevétele  (B813)        142 109 000           191 412 948          186 578 690         186 578 690    
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       -      
60. Belföldi finanszírozás bevételei  (B81)                       -      
61. Finanszírozási bevételek  (B8)        142 109 000           191 412 948          186 578 690    
62. Bevételek mindösszesen:     1 232 810 623        1 370 636 213       1 905 272 644    215 186 066       2 120 458 710    
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sorszám Megnevezés 2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D F

1.
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása (B111)

           20 785 284               21 143 932    21 143 932                  21 143 932    

2.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása        (B112)

         182 986 727             182 986 727    182 986 727       6 384 893                  189 371 620    

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        
(B113)

           83 889 741               88 416 387    90 726 498         3 612 099                    94 338 597    

4.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása        (B114)

             9 590 820                 9 896 295    10 111 991         259 860                      10 371 851    

5.
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások (B115)

                        -                     855 506    1 426 222           1 281 183                     2 707 405    

Elszámolásból származó bevételek (B116) 3 397 852                     3 397 852    

6.
Önkormányzatok működési támogatásai  (B11)        297 252 572           303 298 847    306 395 370     14 935 887            321 331 257    

7.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről       (B16)

           58 259 000               82 475 367    92 750 767         16 002 627                108 753 394    

8.
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok        
(B16)

                        -      -                                            -      

9. ebből: elkülönített állami pénzalapok        (B16)                         -      10 275 400         14 832 624                  25 108 024    

10.
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről  (B1)

       355 511 572           385 774 214          399 146 137            30 938 514         430 084 651    

11.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások        
(B21)

                        -      -                      12 978 578                  12 978 578    

12.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     
(B24)

                        -      -                                            -      

13.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről     (B25)

             3 600 000                 3 600 000    529 698 766       183 456 128              713 154 894    

14.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása        
(B25)

                        -      526 098 766       183 456 128              709 554 894    

15.
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok        
(B25)

           3 600 000               3 600 000    529 698 766            529 698 766    

16.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről      (B2)

           3 600 000               3 600 000    529 698 766     196 434 706          726 133 472    

17. Vagyoni tipusú adók (B34)          51 500 000             51 500 000    51 500 000              51 500 000    
18. ebből: építményadó        (B34)            35 000 000               35 000 000    35 000 000                  35 000 000    

19.
ebből: magánszemélyek kommunális adója        
(B34)

           16 500 000               16 500 000    16 500 000         
         16 500 000    

20. Értékesítési és forgalmi adók  (B351)        535 000 000           535 000 000    535 000 000          535 000 000    

21.
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység 
után fizetett helyi iparűzési adó        (B351)

         535 000 000             535 000 000    535 000 000       
       535 000 000    

22. Gépjárműadók  (B354)          19 000 000             19 000 000    19 000 000              19 000 000    

23.
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 
önkormányzatot megillető része        (B354)

           19 000 000               19 000 000    19 000 000         
         19 000 000    

24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (B355)               500 000                   500 000    500 000                           500 000    
25. ebből: talajterhelési díj        (B355)                500 000                   500 000    500 000                           500 000    
26. Termékek és szolgáltatások adói  (B35)        554 500 000           554 500 000    554 500 000          554 500 000    
27. Egyéb közhatalmi bevételek  (B36)              1 590 000               15 900 000    1 590 000                     1 590 000    
28. ebből: igazgatási szolgáltatási díjak        (B36)                         -      -                                            -      

29.

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a 
közlekedési szabályszegések után kiszabott 
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető 

                        -      -                      
                      -      

30. Közhatalmi bevételek (B3)        607 590 000           607 590 000    607 590 000          607 590 000    
31. Készletértékesítés ellenértéke        (B401)                         -      -                                            -      
32. Szolgáltatások ellenértéke  (B402)            10 905 400               10 905 400    10 905 400                  10 905 400    

33.
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 
bevétel        (B402)

               464 000                   464 000    464 000              
             464 000    

34. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   (B403)              3 534 990                 3 534 990    3 534 990                     3 534 990    
35. ebből: államháztartáson belül        (B403)              3 423 990                 3 423 990    3 423 990                     3 423 990    
36. Tulajdonosi bevételek  (B404)            38 200 166               38 200 166    38 200 166                  38 200 166    

37.
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel        (B404)

           26 038 600               26 038 600    26 038 600         
         26 038 600    

38. Ellátási díjak   (B405)            25 244 000               25 244 000    25 244 000                  25 244 000    
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó        (B406)            12 353 730               12 353 730    12 353 730                  12 353 730    
40. Általános forgalmi adó visszatérítése        (B407)                        -       - -                                            -      
41. Kamatbevételek (B408)                100 000                   100 000    100 000                           100 000    
42. Egyéb működési bevételek (B411)              1 655 597    1 655 597                     1 655 597    

2. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

adatok Ft-ban
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása 



116 
 

116 
 

 

43. Működési bevételek  (B4)          90 338 286             91 993 883            91 993 883           91 993 883    
44. Ingatlanok értékesítése  (B52)          121 447 000             121 447 000    121 447 000              121 447 000    
45. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                         -      -                      725 000                          725 000    
46. Felhalmozási bevételek  (B5)        121 447 000           121 447 000    121 447 000     725 000                 122 172 000    

47.

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
(B64)

             6 066 343                 6 566 343    6 566 343           
          6 566 343    

48. ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)              6 066 343                 6 566 343    6 566 343                     6 566 343    
49. ebből: háztartások (B64)                         -      -                                            -      
50. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  (B65)                        -      -                                            -      
51. ebből: egyéb vállalkozások (B65)                         -      -                                            -      
52. Működési célú átvett pénzeszközök  (B6)            6 066 343               6 566 343    6 566 343                  6 566 343    

53. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B75)                        -      -                                            -      

54. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                         -      -                                            -      
55. Költségvetési bevételek  (B1-B7)     1 184 553 201        1 216 971 440    1 756 442 129  228 098 220       1 984 540 349    

Belföldi finanszírozás bevételei  (B81)                       -      

56.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése  (B8121)

                        -      
-                     

                      -      

57. Belföldi értékpapírok bevételei  (B812)                         -      -                                           -      

58.
Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele (B8131)

       143 496 909           192 357 743    
192 357 743     

       192 357 743    

59. Maradvány igénybevétele  (B813)          143 496 909             192 357 743    192 357 743              192 357 743    
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                         -      -                                           -      
61. Belföldi finanszírozás bevételei  (B81)                         -      -                                           -      
62. Finanszírozási bevételek  (B8)        143 496 909           192 357 743    192 357 743     -                          192 357 743    
63. Bevételek mindösszesen:     1 328 050 110        1 409 329 183       1 948 799 872    228 098 220       2 176 898 092    
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sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Alc+168:198ím megnevezése, kiemelt 
előirányzat megnevezése

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. 042220 Erdőgazdálkodás
2. K3 Dologi kiadások              3 447 034                 3 447 034    5 427 271                     5 427 271    
3. Összesen:            3 447 034               3 447 034    5 427 271                  5 427 271    
4. -                     

5.

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék 
vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása

-                     

6. K3 Dologi kiadások              5 585 290                 5 585 290    5 585 290                     5 585 290    
7. Összesen:            5 585 290               5 585 290    5 585 290                  5 585 290    
8.

9.
045140 Városi és elővárosi közúti 
személyszállítás

10. K3 Dologi kiadások            27 419 173               27 419 173    27 419 173         27 419 173        
11. Összesen:          27 419 173             27 419 173    27 419 173       27 419 173      
12. -                     

13.
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása

-                     

14. K3 Dologi kiadások              3 784 600                 3 784 600    3 784 600                     3 784 600    
15. Összesen:            3 784 600               3 784 600    3 784 600                  3 784 600    
16. -                     

17.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
(lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

-                     

18. K3 Dologi kiadások              5 666 740                 5 666 740    5 666 740           5 666 740          
19. Összesen:            5 666 740               5 666 740    5 666 740         5 666 740          
20.

21.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

22. K1 Személyi juttatások            27 664 800               27 267 977    32 128 981         2 010 635                    34 139 616    
23. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális              6 303 233                 6 215 932    7 285 353           442 340                       7 727 693    
24. K3 Dologi kiadások            68 702 460               89 077 272    154 379 445       13 790 751                168 170 196    
25. K5 Egyéb működési célú támogatás               1 950 000                 2 450 000    7 650 000           15 181 522                  22 831 522    
26. Összesen:        104 620 493           125 011 181    201 443 779     31 425 248            232 869 027    
27.

28.
018010 Önkormányzatok elszámolásai a 
központi költségvetéssel

29. K3 Finanszírozási kiadás            14 500 000               14 969 929    14 969 929                  14 969 929    
30. Összesen:          14 500 000             14 969 929            14 969 929    -                            14 969 929    
31.

32.
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

33. K1 Személyi juttatások              6 310 400                 6 310 400    6 310 400                     6 310 400    

34. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

             1 426 150                 1 426 150    1 426 150                     1 426 150    

35. K3 Dologi kiadások            61 699 868               61 699 868    61 699 868                  61 699 868    
36. Összesen:          69 436 418             69 436 418    69 436 418              69 436 418    
37.
38. 064010 Közvilágítás
39. K3 Dologi kiadások            20 661 630               20 661 630    20 661 630                  20 661 630    
40. Összesen:          20 661 630             20 661 630    20 661 630              20 661 630    
41.
42. 031030 Közrend rendjének fenntartása
43. K5 Egyéb működési célú támogatás               2 500 000                 2 500 000    2 500 000                     2 500 000    
44. Összesen:            2 500 000               2 500 000    2 500 000                   2 500 000    
45.
46. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
47. K3 Dologi kiadások            42 437 050               42 437 050    42 437 050                  42 437 050    
48. Összesen:          42 437 050             42 437 050    42 437 050              42 437 050    
49.

50.

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán 
tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok

51. K1 Személyi juttatások              1 423 000                 1 423 000    1 423 000                     1 423 000    
52. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális                387 214                   387 214    387 214                           387 214    
53. K3 Dologi kiadások            15 160 220               15 160 220    15 160 220                  15 160 220    
54. K5 Egyéb működési célú támogatás                 410 000                   410 000    410 000                           410 000    
55. Összesen:          17 380 434             17 380 434    17 380 434              17 380 434    
56.

57.
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok 
működtetése és fejlesztése

58. Személyi juttatások              4 217 000                 4 215 335    4 215 335           348 550                       4 563 885    

59.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

               968 402                   968 035    968 035              
76 681                         1 044 716    

60. K3 Dologi kiadások            23 612 310               23 612 310    18 778 074                  18 778 074    

adatok Ft-ban

Ercsi Város Önkormányzat  2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként 

3. melléklet a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"
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61. Összesen:          28 797 712             28 795 680    23 961 444       425 231                   24 386 675    
62.
63. 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
64. K5 Egyéb működési célú támogatás             36 403 000               36 403 000    36 403 000                  36 403 000    
65. Összesen:          36 403 000             36 403 000    36 403 000              36 403 000    
66.

67.
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozása és támogatása (ügyelet)

68. K5 Egyéb működési célú támogatás               3 499 000                 3 499 000    3 499 000                     3 499 000    
69. Összesen:            3 499 000               3 499 000    3 499 000                   3 499 000    
70.
71. 104037 Rászoruló gyerekek szünidei 
72. K3 Dologi kiadások              6 829 787                 6 829 787    6 829 787                     6 829 787    
73. Összesen:            6 829 787               6 829 787    6 829 787                  6 829 787    
74.

75. K4
107060 Egyéb szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátások, támogatások 

76. ebből: BURSA ösztöndíj              1 810 000                 1 810 000    1 810 000                     1 810 000    
77. ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj                120 000                   120 000    120 000                           120 000    
78. ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás              1 000 000                 1 000 000    1 000 000                     1 000 000    

79.
ebből: önkormányzati rendeletben megállapított 
rendkívüli segély 

             5 470 000                 5 470 000    5 470 000           
          5 470 000    

80. ebből: Temetés isegély                600 000                   600 000    600 000                           600 000    
81. ebből: Köztemetés                500 000                   500 000    500 000                           500 000    
82. Összesen:            9 500 000               9 500 000    9 500 000                  9 500 000    
83. -                      

84. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
-                      

85. K1 Személyi juttatások 5 fő            12 748 000               34 564 547    43 821 664         13 362 727                  57 184 391    

86. K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

             1 440 524                 3 840 344    4 858 627           
1 469 800                     6 328 427    

87. K3 Dologi kiadások                330 200                   330 200    330 200                           330 200    
88. Összesen:          14 518 724             38 735 091            49 010 491    14 832 527              63 843 018    
89.

90.
084031 Civil szervezetek működési támogatása

91. K5 Egyéb működési célú támogatás               9 410 000                 9 410 000    9 410 000           50 000                         9 460 000    
92. Összesen:            9 410 000               9 410 000    9 410 000         50 000                       9 460 000    
93.

94.
084040 Egyházak közösségi és hitéleti 
tevékenységének támogatása

95. K5 Egyéb működési célú támogatás                 700 000                   821 031    821 031              821 031             
96. Összesen:               700 000                  821 031    821 031            821 031           
97. -                      
98. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési -                      
99. K5 Egyéb működési célú támogatás             18 400 000               18 642 062    18 642 062         18 642 062        
100. Összesen:          18 400 000             18 642 062    18 642 062       18 642 062      
101.

102.
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása

103. K5 Egyéb működési célú támogatás                 400 000                   400 000    400 000              400 000             
104. Összesen:               400 000                  400 000    400 000            400 000           
105.

106.
013320 Köztemető-fenntartása és működtetése

107. K3 Dologi kiadások              6 477 000                 6 477 000    6 477 000           6 477 000          
108. Összesen:            6 477 000               6 477 000    6 477 000         6 477 000        
109.

110.
Önkormányzat működési kiadásai 
mindösszesen 

       452 374 085           497 812 130    586 500 365     46 733 006      633 233 371   

111. K1 Személyi juttatások          52 363 200             73 781 259    87 899 380       15 721 912      103 621 292   

112. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

         10 525 523             12 837 675    14 925 379       
1 988 821        16 914 200     

113. K3 Dologi kiadások        291 813 362           312 188 174          374 636 348    13 790 751      388 427 099   
114. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai            9 500 000               9 500 000    9 500 000         -                    9 500 000       
115. K5 Egyéb működési célú támogatás           73 672 000             74 535 093    79 735 093       15 231 522      94 966 615     

116. K9 Finanszírozási kiadások          14 500 000             14 969 929    14 969 929       14 969 929     
117. Önkormányzat mindösszesen:        452 374 085           497 812 130    586 500 365     46 733 006      633 233 371   
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4. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat 
megnevezése

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége

2. K1 Személyi juttatások 22 fő            69 187 400               69 318 500    69 398 617         120 175             69 518 792        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

           16 077 434               16 106 276    16 123 901         26 439               16 150 340        

4. K3 Dologi kiadások            34 437 440               35 582 235    35 794 235         -                     35 794 235        
5. Összesen:        119 702 274           121 007 011    121 316 753     146 614            121 463 367    
6. -                      
7. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás -                      
8. K1 Személyi juttatások 2 fő              5 053 000                 5 053 000    5 060 283           10 925               5 071 208          

9. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

             1 192 109                 1 192 109    1 193 712           2 403                 1 196 115          

10. Összesen:            6 245 109               6 245 109    6 253 995         13 328              6 267 323        
11. -                      

12.
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
összesen: 

       125 947 383           127 252 120    127 561 862       

13. K1 Személyi juttatások 24fő           74 240 400             74 371 500    74 458 900       131 100           74 590 000     

14. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

         17 269 543             17 298 385    17 317 613       28 842             17 346 455     

15. K3 Dologi kiadások          34 437 440             35 582 235    35 794 235       -                    35 794 235     

16. Polgármesteri Hivatal mindöszesen:         125 947 383           127 252 120    127 570 748     159 942           127 730 690   

5. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

                             

sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, 
kiemelt előirányzat 

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Napfény Óvoda 149  fő
2. K1 Személyi juttatások 29 fő            92 782 000               92 821 900    92 848 500         2 761 330           95 609 830        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

           22 384 000               22 392 778    22 398 630         
607 493             23 006 123        

4. K3 Dologi kiadások            35 042 000               36 697 597    37 033 509         330 200             37 363 709        
5. Összesen:        150 208 000           151 912 275          152 280 639    3 699 023         155 979 662    

 az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban  

adatok Ft-ban

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2017. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban 
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sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) 
megnevezés,kiemelt előirányzat 

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Hétszínvirág Óvoda  138 fő
2. K1 Személyi juttatások 27 fő            86 271 000               86 320 800    86 353 200         2 560 688           88 913 888        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

           20 961 000               20 971 956    20 979 084         563 352             21 542 436        

4. K3 Dologi kiadások            27 882 000               28 003 031    28 747 129         28 747 129        
5. Összesen:        135 114 000           135 295 787    136 079 413     3 124 040         139 203 453    

                             

sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,                                  
Kiemelt előirányzat 

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár
2. K1 Személyi juttatások 7,5 fő            15 906 000               16 219 089    16 437 689         249 300             16 686 989        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

             3 621 000                 3 689 880    3 737 972           54 846               3 792 818          

4. K3 Dologi kiadások            31 622 000               31 692 000    31 989 093         122 000             32 111 093        
5. Összesen          51 149 000             51 600 969    52 164 754       426 146            52 590 900      

                             

adatok Ft-ban 
sorszám kiemelt 

előirány-zat 
száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, 
kiemelt előirányzat 

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Egészségügyi Központ
2. K1 Személyi juttatások 14 fő            55 725 000               53 596 300    54 340 457         157 700             54 498 157        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

           12 437 000               11 961 354    12 125 069         
34 694               12 159 763        

4. K3 Dologi kiadások            24 071 000               24 071 000    26 048 533         26 048 533        

5. Összesen          92 233 000             89 628 654    92 514 059       192 394            92 706 453      

 "11. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 
 7. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez 

 "12. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 
 8. melléklet a  23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez 

adatok Ft-ban 

az Ercsi  Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban  

 6. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez" 
 "10. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban  

az Ercsi Hétszínvirág  Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban  

adatok Ft-ban 
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sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, 
kiemelt előirányzat 

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Szociális Szolgálat
2. K1 Személyi juttatások 27,5 fő            63 639 000               67 737 366    69 822 900         7 918 697           77 741 597        

3. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

           15 942 000               16 821 640    17 280 457         2 045 661           19 326 118        

4. K3 Dologi kiadások            42 443 000               42 443 000    43 692 000         490 000 -            43 202 000        
6. K7
7. Összesen        122 024 000           127 002 006    130 795 357     9 474 358           140 269 715      

sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Alcím megnevezése,                                      
Kiemelt előirányzat megnevezése

2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

1. K1 Személyi juttatások        440 926 600           464 848 214          482 161 026    29 500 727       511 661 753    

2. K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

       103 140 066    
       105 973 668    

      108 764 204    
5 323 709         114 087 913    

3. K3 Dologi kiadások        487 310 802           510 677 037          577 940 847    13 752 951       591 693 798    
4. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai            9 500 000               9 500 000              9 500 000    -                     9 500 000        
5. K5 Egyéb működési célú támogatás           73 672 000             74 535 093            79 735 093    15 231 522       94 966 615      
6. K5 Tartalék          50 923 733             57 724 532            51 755 765    3 153 529 -        48 602 236      
7. K6 Beruházások          60 532 000             65 100 190          518 472 488    139 828 942     658 301 430    
8. K7 Felújítások          86 157 000           106 000 520          105 500 520    27 613 898       133 114 418    
9. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás                         -                             -      -                    
10. K9 Finanszírozási kiadás          14 500 000             14 969 929            14 969 929    14 969 929      
11. Működési kiadás összesen:     1 326 662 201        1 409 329 183       1 948 799 872    228 098 220     #############

 "13. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez" 
 9. melléklet a  23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez 

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban  

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési  és felhalmozási kiadásai összesen  kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban     adatok Ft-ban 

10. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

adatok Ft-ban 
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sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,  
Kiemelt előirányzat neve

2017.évi  eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E G
1. Ercsi Város Önkormányzat 
2. K6 Beruházások

temető urnafal építés              2 807 000                 2 807 000    2 807 000           2 807 000          
3. Munkácsy u., Erkel u. tervezése              2 159 000                 2 159 000    2 159 000           2 159 000          
4. Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója              7 157 000                 7 157 000    7 157 000           7 157 000          
5. Kishíd utca szennyvíz kiaátemelő térfogatának növelése             2 257 000                 2 257 000    2 257 000           2 257 000          
6. Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése                113 000                   113 000    113 000              113 000             
7. Sinatelep 1 db térfigyelő kamera              1 741 000                 1 741 000    1 741 000           1 741 000          
8. Egészség, sportpark program önrész              1 016 000                 1 016 000    1 016 000           1 016 000 -          -                     
9. Napfény Óvoda korszerüsítés terveztetése              1 070 000                 1 070 000    1 070 000           1 070 000          
10. Cukorgyár 1 db térfigyelő kamera              1 500 000                 1 500 000    1 500 000           1 500 000          
11. kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje              1 500 000                 1 500 000    1 500 000           500 000 -            1 000 000          
12. Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása             2 600 000                 2 600 000    2 600 000           2 600 000          
13. Cukorgyár játszótér építés              3 500 000                 3 500 000    3 500 000           2 016 000           5 516 000          
14. Közvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában              3 000 000                 3 000 000    3 000 000           500 000 -            2 500 000          

15. 
Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, 
parkoló)és játszótér bővítés

             4 500 000                 4 500 000    
4 500 000           4 500 000          

Bölcsőde tervezése              4 568 190    4 568 190           4 568 190          
TOP-5.1.2-15.Helyi figlalkoztatási 
együttműködések, 

1 308 100           1 308 100          

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek 
korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai 
korszerűsítése

67 563 365         67 563 365        

TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése

109 534 363       109 534 363      

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környzeti 
szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-
part közösségi tér kialakítása

206 750 010       206 750 010      

TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini 
bölcsőde építése

67 640 460         67 640 460        

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez

3 150 000           3 150 000          

313/2017.(IX.26.) Battai út,Dózs Gy.tér 1. Eötvös Műv.ház 
Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése 1 524 000           1 524 000          

315/2017.(IX.26.)Fűzfa utca 1048/M hrsz.ingatlan 
megvásárlása 1 500 000           1 500 000          

TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg 124 932 688       124 932 688      
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg 4 470 999           4 470 999          

17. Összesen:          34 920 000             39 488 190          495 434 488    132 427 687     627 862 175    
18. 
19. K7 Felújítás 

Utak- járdák felújítása            55 000 000               67 000 000    67 000 000         67 000 000        
20. Tiszti Klub II. ütem terv              6 604 000                 6 604 000    6 604 000           3 024 000 -          3 580 000          
21. Kishíd utca 4. sz alatti ingatlan felújítása            14 334 000               14 334 000    14 334 000         14 334 000        
22. Viziközmű mosatási csomópont              2 469 000                 2 469 000    2 469 000           2 469 000          
23. Ó utca 14. nyílászáró csere                250 000                   250 000    250 000              250 000             
24. Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás              1 200 000                 1 200 000    1 200 000           1 200 000          
25. Templom téri rózsakert felújítása              1 500 000                 1 500 000    1 500 000           1 500 000          
26. Angolkert rehabilitációja              1 800 000                 1 800 000    1 800 000           1 800 000          
27. Szennyvíztisztító telep kotró híd rendszer felújítása              7 843 520    7 843 520           7 843 520          

Bercsényi M.utca és Egressy B. utca vízkőzmű 
rendszer rekonst. 

1 016 000           1 016 000          

312/2017.(IX.26) kt.hat.Bercsényi M.utcai vízvezetésk rendszer 
felújítása 17 145 000         17 145 000        

276/2017.(VIII.29) kt.hat.Táncsics utca 16. bérlakás 
fűtéskorszerűsítés 401 320             401 320             

277/2017.(VIII.29.) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám 
önkormányzati bérlakás villamos hálozat korszrűsítése 113 000             113 000             

Mázaház utca felújításra elnyert  pályázat 12 978 578         12 978 578        
28. Összesen:          83 157 000           103 000 520          104 016 520    27 613 898       131 630 418    
29. Felhalmozási kiadások összesen:        118 077 000           142 488 710          599 451 008    160 041 585     759 492 593    

adatok Ft-ban 

11. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"15. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 
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sorszám kiemelt 
előirány-zat 

száma 

Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, 
Kiemelt előirányzat neve

módosított 
előirányzat        
2017. 04.30. 

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
2017.09.30. 
modosított 
előirányzat       

A B C F G
1. K5 Céltartalék:         51 375 429    49 886 029       17 875 639 -     32 010 390  
2. vízeszközhaszn díj elkülönítése 19 161 000         18 145 000         17 145 000 -       1 000 000      
3. szennyvízeszközhaszn díj elkülönítése 15 187 480         15 187 480         15 187 480    
4. 2016 évi adóérdekeltségi alap -                      -
5. Polgármesteri keret 2 770 139           2 396 739           630 639 -            1 766 100      
6. Humán Bizottság kerete 500 000              400 000             100 000 -            300 000         

7.
Ercsi Nagyboldogasszony Kegytemplom 
restaurálása

2 500 000           
2 500 000           2 500 000      

8. környetetvédelmi alap 5 922 000           5 922 000           5 922 000      
9. kölcsön bölcsöde építésre 4 931 810           4 931 810           4 931 810      

10.
Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya 
karbantart. 

403 000              
403 000             403 000         

11. Általános tartalék   6 349 103           1 869 736           14 722 110        16 591 846    
12. K5 Tartakék mindösszesen         57 724 532    51 755 765       3 153 529 -       48 602 236  

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részlezetése

403 000                                                

1 538 733                                             

12. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

500 000                                                

"22. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

3 000 000                                             

23 031 000                                           

2 500 000                                             

790 000                                                

2017.évi eredeti előirányzat

D
                                          49 385 000    
                                            19 161 000    

                                          50 923 733    

adatok Ft-ban 

sorszám Megnevezés 2017.évi eredeti 
előirányzat

2017. április 30. 
módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat        
2017. 06.30. 

változás +/-
2017.09.30. 
modosított 
előirányzat       

A B C E G
1. Ercsi Kinizsi Sportegyesület            11 000 000               16 142 062    21 042 062         21 042 062        
2. Ercsi Sportegyesület              7 000 000                 7 000 000    7 000 000           7 000 000          
3. Harcművészetek Egyesülete                400 000                   400 000    400 000              400 000             
4. Eötvös József Nyugdíjas Klub                400 000                   400 000    400 000              400 000             
5. Egészséges Életmód Egyesület                550 000                   550 000    550 000              550 000             
6. Római Katolikus Egyházközség                300 000                   421 031    421 031              421 031             
7. Református Egyház                400 000                   400 000    400 000              400 000             
8. Sinatelepért Egyesület                400 000                   400 000    400 000              400 000             
9. Sina Polgárőr Egyesület                300 000                   300 000    300 000              50 000               350 000             
10. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület                250 000                   250 000    250 000              250 000             
11. Honvéd Nyugállományúak Klubja                200 000                   200 000    200 000              200 000             
12. Zorica Közhasznú Egyesület              1 400 000                 1 400 000    1 400 000           1 400 000          
13. Mozgáskorlátozottak Egyesülete                150 000                   150 000    150 000              150 000             
14. Ercsi Polgári Őrség              1 000 000                 1 000 000    1 000 000           1 000 000          
15. SOTE Játszóház Alapítvány                360 000                   360 000    360 000              360 000             
16. Suzuki L.C.                150 000                   150 000    150 000              150 000             
17. Ercsi Zöldövezet Alapítvány              4 000 000                 4 000 000    4 000 000           4 000 000          
18. EKISA                500 000                   500 000    500 000              500 000             
19. Szityebox Egyesület                150 000                   150 000    150 000              150 000             
22. Érdi Tűzoltóparancsnokság                450 000                   450 000    450 000              450 000             
23. Működési célú pénzeszköz átadás összesen:          29 360 000             34 623 093    39 523 093       50 000              39 573 093      

sorszám Megnevezés 2017.évi eredeti 
előirányzat

változás           + - módosított 
előirányzat        

2017. június 30-ig
változás +/-

 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E
1. Maradvány igénybevétele  (B813)             1 977 555    1 977 555          
2. Belföldi finanszírozás bevételei  (B81) 1 170 000           1 170 000          
3. Finanszírozási bevételek  (B8) 1 170 000         3 147 555        
4. Bevételek mindösszesen:                         -                1 977 555    1 170 000         3 147 555        

 adatok Ft-ban

Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

13. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

14. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek 
részére 
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sorszám Megnevezés 2017.évi eredeti 
előirányzat

változás           + - módosított 
előirányzat        

2017. június 30-ig
változás +/-

 2017.09.30. 
modosított 
előirányzat        

A B C D E
Egyéb fc támogatás ÁHB (B25) -                      11 017 154         11 017 154        
ebből:fej. ei.EU-sprogramokra és azok hazai 
társfin(B25) 0

11 017 154         11 017 154        

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B853) 725 000             725 000             
Költségvetési bevételek (B1-B7) 11 742 154       11 742 154      

1. Maradvány igénybevétele  (B813)              1 659 000                1 659 000    1 659 000          
2. Belföldi finanszírozás bevételei  (B81)
3. Finanszírozási bevételek  (B8) 1 659 000         1 659 000        
4. Bevételek mindösszesen:            1 659 000              1 659 000    11 742 154       13 401 154      

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

15. melléklet a  23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

sorszám Megnevezés 2017.évi  eredeti 
előirányzat

Változás -/+

2017.09.30. 
modosított 
előirányzat       

A B C D
1. Egészségügyi Központ 
2. Beruházás           1 243 000    1 243 000         
3. Ixnet beszerzése           1 080 000    1 080 000         

Irodabútor beszerzés           1 170 000    1 170 000         
4. Összesen:          2 323 000             1 170 000    3 493 000       

"21. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

sorszám Megnevezés 2017.évi  eredeti 
előirányzat

módosított 
előirányzat        

2017. június 30-ig Változás -/+

2017.09.30. 
modosított 
előirányzat       

A B C D
1. Ercsi Szociális Szolgálat 
2. Beruházás              1 200 000    
3. ipari mosógép vásárlás                558 000    558 000               558 000             
4. Fiat Ducato kisbusz önrész              4 202 000    2 828 000                        1 690 000    5 892 000           
5. TOP-5.2.1. pályázati támopgatás előleg             3 816 255    3 816 255           
6. Szociális térkép               725 000    725 000             
7. Összesen:            5 960 000    3 386 000                    6 231 255    9 617 255         

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 

16. melléklet a  23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

17. melléklet a  23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ   2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 

adatok Ft-ban 
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18. melléklet a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

Módosított 
előirányzat 

2017.06.30-ig

Módosított 
előirányzat 

2017.09.30-ig

Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

2017.04.30-ig

 Módosított 
előirányzat 

2017.09.30-ig 
C E 

      399 146 137            430 084 651    

      607 590 000            607 590 000              440 926 600            464 848 214    511 661 753       
        91 993 883              91 993 883              103 140 066            105 973 668    114 087 913       
          6 566 343                6 566 343              487 310 802            510 677 037    

591 693 798       
              9 500 000                9 500 000    9 500 000           

   1 105 296 363         1 136 234 877                73 672 000              74 535 093    
94 966 615         

        92 053 814              92 053 814                  1 538 733                6 349 103    3 613 268           
              4 693 000              12 095 139    2 469 100           

   1 197 350 177         1 228 288 691           1 120 781 201         1 183 978 254          1 327 992 447    

      529 698 766            726 133 472    
-                

      121 447 000            122 172 000                60 532 000              65 100 190    658 301 430       
            86 157 000            106 000 520    133 114 418       

      100 303 929            100 303 929                44 692 000              39 280 290    29 541 290         
            14 500 000              14 969 929    14 969 929         

12 978 578         
      751 449 695            948 609 401              205 881 000            225 350 929    

848 905 645       
   1 948 799 872         2 176 898 092           1 326 662 201         1 409 329 183    2 176 898 092    

Finanszírozási kiadás          14 969 929    
Fehalmozási általános                        -      
Felhalmozási kiadások 
mindösszesen: 

       677 207 227    

Kiadások     1 948 799 872    

Beruházások        518 472 488    
Felújítások        105 500 520    
Felhalmozási céltartalékok          38 264 290    

Működési kiadások 
mindösszesen: 

    1 271 592 645    

Felhalmozási kiadások Eredeti 
előirányzat

Működési célú pénzeszköz 
átadás

         79 735 093    

Működési  általános            1 869 736    
Működési céltartalékok          11 621 739    

Munkaadót terhelő        108 764 204    
Dologi kiadások        577 940 847    

Ellátottak pénzbeni            9 500 000    

"29. melléklet 5/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez"

Működési kiadások

Személyi juttatások        482 161 026    

D F

adatok Ft-ban
Megnevezés Módosított 

előirányzat 
2017.06.30-ig
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Ercsi Város Önkormányzat bevételei 
adatok  Ft-ban 

2017. évi bérkompenzáció VI-V. hó 855 952                  
Szociális ágazati összevont pótlék 3 612 099               
kulturális illetménypótlék 259 860                  
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítés 6 384 893               
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó 
csökk.hat.komp 425 231                  
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 14 832 627             
Ellenörzés alapján visszautalt pótigény 3 397 852               
TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg 2 452 975               
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg 23 735 999             
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg 146 250 000           
Mázaház utca felújításra elnyert  pályázat 12 978 578             

Összesen: 215 186 066           

Egészségügyi Központ
OEP rezsi költség támogatás 1 170 000               

Szociális Szolgálat
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg 11 017 154             
LBY 465 gk értékesítés 725 000                  

Bevételek mindösszesen: 228 098 220           

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017. (II.15.) kt. 
számú . 2017. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosúlt 

2017. szeptember 30-ig 

Bevételek módosításának indolkása 
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Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat
adatok  Ft-ban 

Személyi juttatások 
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 13 362 727             
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó 
csökk.hat.komp

                   348 550    

TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg                 2 010 635    

Összesen :               15 721 912    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                 1 469 900    
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó 
csökk.hat.komp

                     76 681    

TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg                    442 340    

Összesen                 1 988 921    

Dologi kiadások 

véndéglátására                    100 000    
Polgármesteri keret felhasználás - konténer bérlés                      30 488    

Polgármesteri keret felhasználás - Dunakavics Kupa 106 480                  
érem 10 165                    
 Polgármesteri keret felhasználás - Egészségnap  10 954                    
 Polgármesteri keret felhasználás - Szlovákiaia út 177 800                  
Marosvécsi gyerekek vendéglátása 68 000                    
ajándék 42 736                    
 Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös nap 48 758                    
Polgármesteri keret felhasználás - Roma ÖNK 13 258                    
ei.biztosítása 890 000                  
262/2017.(VIII.3.) Dietetikus szakértő feladatainak 200 000                  
309/2017.(IX.26.) Dologi kiadások átcsoportosítása 18 000 000 -            
322/2017.(IX.26.) Napfény Óvoda villamos 330 200 -                 
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg 21 317 312             
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg 19 265 000             
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és  10 160 000 -            

Összesen 13 790 751             
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Egyéb működési célú támogatás  
309/2017.(IX.26.) Dologi kiadások 
átcsoportosítása támogatások sorra Dunakavics 
közszolg szerződés

              18 000 000    

263/2017.(VIII.29)kt.hat.Sina Polgárőr 
Egy.támogatás 50 000                    
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és  
dologi kiadáról átcsoportosítás a általánios tartalákra

2 818 578 -              
Összesen 15 231 422             

Beruházás 

253/2017.(VIII.3.) Sportpark program betervezett 
ei. 1 016 000 -              
253/2017.(VIII.3.) Cukorgyári játszótér ei 
biztósítása 500 000 -                 
253/2017.(VIII.3.) Lavota és Kinizsi utca 
közvilágítás korszerűsítése 500 000 -                 
253/2017.(VIII.3.) Cukorgyári játszótér ei 
biztósítása 2 016 000               
313/2017.(IX.26.) Battai út,Dózs Gy.tér 1. Eötvös 
Műv.ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése 1 524 000               
315/2017.(IX.26.)Fűzfa utca 1048/M hrsz.ingatlan 
megvásárlása 1 500 000               
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg 124 932 688           
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg 4 470 999               

Összesen: 132 427 687           
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Tartalék 

Ellenörzés alapján visszautalt pótigény 3 397 852               
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és  
dologi kiadáról átcsoportosítás a általánios tartalákra

12 978 578             
252/2017.(VIII.3) Mázsaház utca felújítás tervezésre 
ei.biztosítása 890 000 -                 
262/2017.(VIII.3.) Dietetikus szakértő feladatainak 
ellátására 200 000 -                 
263/2017.(VIII.29)kt.hat.Sina Polgárőr 
Egy.támogatás 50 000 -                   
276/2017.(VIII.29) kt.hat.Táncsics utca 16. 
bérlakás fűtéskorszerűsítés 401 320 -                 
277/2017.(VIII.29.) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. 
szám önkormányzati bérlakás villamos hálozat 
korszrűsítése 113 000 -                 
312/2017.(IX.26) kt.hat.Bercsényi M.utcai 
vízvezetésk rendszer felújítása 17 145 000 -            
Polgármesteri keret felhasználás - konténer bérlés 
Csónakház 30 488 -                   
Polgármesteri keret felhasználás - Roma ÖNK 
vetőmag vásárlás 13 258 -                   
Polgármesteri keret felhasználás - Dunakavics Kupa 106 480 -                 

 Polgármesteri keret felhasználás - Ultiversenyre 
érem 10 165 -                   
 Polgármesteri keret felhasználás - Egészségnap  10 954 -                   
 Polgármesteri keret felhasználás - Szlovákiaia út 177 800 -                 
 Polgármesteri keret felhasználás - Csónakház, 
Marosvécsi gyerekek vendéglátása 68 000 -                   
 Polgármesteri keret felhasználás -NK.búcsuztatásra 
ajándék 42 736 -                   
 Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös Művház 
bútor 122 000 -                 
 Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös nap 48 758 -                   
 Humán Bizottság keretéből a Marosvécsi gyerekek 
véndéglátására 100 000 -                 
 Összesen 3 153 529 -              
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Kiadások
Polgármesteri Hivatal adatok Ft-ban 
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzáció V.-VIII. hó                    131 100    

Összesen.                    131 100    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzációVI-VIII. hó                      28 842    

Összesen                      28 842    

Dologi kiadások 

Összesen: -                           

Napfény  Óvoda 
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzáció VI.-VIII. hó                      39 900    
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.                 2 721 430    

Összesen:                 2 761 330    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                        8 778    
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.                    598 715    

Összesen:                    607 493    

Dologi kiadások 
322/2017.(IX.26.) Napfény Óvoda villamos 
bizt.technikai felülvizsgálat elvégzése

                   330 200    

Összesen: 330 200                  
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Hétszínvirág Óvoda 
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó                      48 600    
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.                 2 512 088    

Összesen:                 2 560 688    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                      10 692    
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.                    552 660    

Összesen:                    563 352    

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                      36 300    
kulturális illetménypótlék                    213 000    

Összesen:                    249 300    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                        7 986    
kulturális illetménypótlék                      46 860    

Összesen:                      54 846    

Dologi kiadások 
 Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös Művház 
bútor 

                   122 000    

Összesen: 122 000                  

Egészségügyi Központ
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                    157 700    

Összesen:                    157 700    
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Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                      34 694    
212/2017.(VI.27.)kt.hat.- Egészségügyi Központ 
létszámának bővítéséről

Összesen:                      34 694    

Beruházás 
274/2017.(VIII.29.).Központi ktgvetési támogatás 
átcsoport. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre

1 170 000               

Összesen:                 1 170 000    

Szociális Szolgálat
Személyi juttatások 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                    288 000    
Szociális ágazati összevont pótlék                 2 960 737    
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg                 4 669 960    

Összesen:                 7 918 697    

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó                      63 360    
Szociális ágazati összevont pótlék                    651 362    
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg                 1 330 939    

Összesen:                 2 045 661    

Dologi kiadások 
275/2017.(VIII.29.) Dologi kiadások átcsoport. 
Beruházásra

-              1 690 000    

TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg                 1 200 000    

Összesen: -                  490 000    
Beruházás 
275/2017.(VIII.29.) Dologi kiadások átcsoport. 
Beruházásra

                1 690 000    

TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg                 3 816 255    
LBY 465 gk értékesítés                    725 000    

Összesen:                 6 231 255    

Összesen: 
228 098 220           
228 098 220           

Ercsi, 2017. november 22.
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15. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 
költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről 
készült tájékoztató elfogadásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-313/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 18. számú melléklete, majd hozzáteszi még, az, hogy a felhalmozási 
bevételek 1,3 %-ban teljesültek, amiatt van, hogy az önkormányzat nem értékesítette azokat a 
területeket, melyeket tervezett eladni. Az Assix Kft. pályázata elbírálására vár, s nyertes 
pályázat esetén fogják tudni a telkeket az önkormányzattól megvásárolni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a határozati 
javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat évközi 
gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

377/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 
alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi évközi gazdálkodásáról, 
a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült 
tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

16. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak 
jogszabályban meghatározott körének közzétételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester bemutatja a 200-334/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 19. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy a 
közzétételről szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 

adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
378/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köre 

közzétételéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 
adatainak jogszabályban meghatározott köre közzétételének teljesítését tudomásul veszi. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester     

    Dr. Feik Csaba jegyző          
Határid ő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a 
Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére 
történő használatba adásáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-337/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 20. melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Sandi József képviselő kéri, hogy – mielőtt az ingatlan a szövetkezet részére átadásra kerülne 
– készüljön az ingatlanról egy jelenlegi állapot szerinti felmérés. 
 
Gólics Ildikó képviselő elmondja, a használati megállapodásnak tartalmaznia kell az 
állapotfelmérést. 
 
Győri Máté polgármester, miután több hozzászólás nem hangzik el, kéri, hogy először az 
első határozati javaslatról döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna Herba Gyógynövénytermelő és 
Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére telephely biztosításáról szóló 254/2017. (VIII.3.) Kt. 
sz. határozat visszavonásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
379/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére 
telephely biztosításáról szóló 254/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 254/2017. (VIII.3.) Kt. sz. határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az előterjesztésen szereplő második 
határozati javaslatról szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám 
alatti ingatlannak a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet 
részére történő használatba adásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
380/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 403.) szám alatti ingatlannak a Duna Herba 
Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet részére történő használatba 

adásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 1. napjától – a mellékelt 
megállapodás alapján – határozatlan időre használatba adja az Ercsi, Felső Dunasor 7. (hrsz.: 
403.) szám alatti ingatlant a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális 
Szövetkezet részére. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Duna Herba Gyógynövénytermelő és 
Forgalmazó Szociális Szövetkezet az ingatlant telephelyként használja és ennek tényét az 
alapszabályában és a cégjegyzékben feltüntesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a használati megállapodás megkötésére, továbbá arra, hogy a Képviselő-testület 
döntését a Duna Herba Gyógynövénytermelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet 
közgyűlésén képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a Szövetkezet soron következő közgyűlése 
 

„Melléklet a 380/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

                                          HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS  
 
Amely létrejött egyrészről 
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, (2451 Ercsi Fő u. 20. sz., képviseletére jogosult: 
Győri Máté polgármester) mint h a s z n á l a t o t  e n g e dő ,  másrészről 
  
DUNA HERBA GYÓGYNÖVÉNYTERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ SZOCIÁLIS 
SZÖVETKEZET (2451 Ercsi, Fő u. 20. sz. alatti székhelyű jogi személy, képviseli Sandi 
József elnök), mint a h a s z n á l a t   j o g o s u l t j a között az alulírott napon és helyen, 
az alábbi tartalommal és feltételek között: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, miszerint az Ercsi belterület, 403. hrsz. alatt 
nyilvántartott, 631 m2 alapterületű ingatlan, mely természetben az Ercsi, Felső 
Dunasor 7. alatt lelhető fel (a továbbiakban: ingatlan), használatot engedő 
kizárólagos tulajdonában áll.   

 
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy használat jogosultja – a jelen okiratban 

meghatározott rendben és tartalommal, jelen szerződés erejénél fogva – a 
Szövetkezet tevékenysége céljára jogosult az ingatlant rendeltetésszerűen 
használni, amelynek során elősegíti a közfoglalkoztatottak és a munkanélküliek 
visszavezetését a munka világába, segítve ezzel a munkanélküliség és a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévők számának csökkentését is. Emellett a Magyarország 
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 15.§-ában 
meghatározott önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásának érdekében és a 
település önfenntartó képessége erősítése céljából lehetőséget ad a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 
bevonására és kidolgozza ennek formáit. 

3. Használat jogosultja az ingatlant a tevékenysége céljára telephelyként használhatja 
és jogosult azt telephelyként az alapszabályban és a cégjegyzékben szerepeltetni, 
illetve oda bejegyeztetni. 
 

4. A használati megállapodást a felek határozatlan időtartamra hozzák létre, amely 
2017. december 1. napjával lép hatályba.  

 
5. A megállapodás megszűnik: 

 
• a felek közös megegyezése alapján, 
• a felek 90 napra történő indokolás nélküli rendes felmondásával, 
• a használati jog jogosultjának jogutód nélküli megszűnésével, 
• a használatot engedő fél azonnali hatályú felmondásával. 

 
6. A jogviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére az alábbiak 

esetén kerülhet sor: 
 

• A közüzemi díjak kifizetésének nem teljesítése esetén (ideértve bármely 
közüzemi szolgáltatási díj lejáratát követő, 30 napon belüli nem teljesítését), 
valamint az ingatlan rendeltetésellenes használata esetén; 

• Abban az esetben, amennyiben jogosult az ingatlanra és annak környezetére 
vonatkozó állagmegóvási és állagfenntartási, valamint vagyonvédelmi 
kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget; 

• Az ingatlan engedély nélküli használatba, albérletbe vagy haszonbérletbe 
adása vagy bármely jogcímen önkormányzati hozzájárulás nélkül történő 
birtokba adás esetén; 

• Abban az esetben, amennyiben a használat jogosultja, annak törvényes 
képviselője vagy bármely, jognyilatkozat tételére jogosult eseti megbízottja, 
közreműködik abban vagy hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodás tárgyát 
képező ingatlanba ideiglenes vagy állandó tartózkodásra jogosító jogcímen 
harmadik személy bejelentkezzen; 

• Amennyiben az ingatlan területén nem a használat jogosultja és nem a 
használatot engedő kizárólagos tulajdonát képező vagy tevékenységét érintő 
tárgyi eszközök, ingók, felszerelési tárgyak, fém vagy egyéb hulladék kerül 
elhelyezésre az Önkormányzat írásbeli engedélye nélkül, ideértve a használat 
jogosultja céljaival össze nem egyeztethető bármely terméket, árut, eszközt is; 

• Ha a használat időtartama alatt a használat jogosultja bármely természetes 
személy vagy bármely jogi személy tagja életvitelszerűen tartózkodik az 
ingatlanban és használja azt. 

 
7. Jogosult az ingatlant kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja, egyben 

felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. 

 
8. Az ingatlan rendeltetésszerű fenntartásának és rendeltetésszerű használatának 
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költségei – ideértve különösen a közüzemi költségeket és az ingatlan fenntartásának 
költségeit – a használat jogosultját terhelik. Az ingatlan használatával kapcsolatos 
közüzemi díjakat és az ingatlan védelmére szolgáló távfelügyeleti díját használat 
jogosultja egyenlíti ki a szolgáltatók által kibocsátott számla alapján, közvetlenül a 
szolgáltatók felé. 

 
9. Használat jogosultja kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás szerinti 

jogviszony tartama alatt a megállapodás tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen 
használja, annak bármilyen használatba adására kizárólag a használatot engedő írásos 
beleegyezésével jogosult, kiemelten ideértve a harmadik természetes vagy jogi 
személyek tagjai számára tilalmazott lakáscélú, lakhatási célú vagy életvitelszerű 
tartózkodásból álló használatának engedélyezését és biztosítását is. Szerződő felek e 
körben rögzítik, hogy harmadik jogi vagy természetes személyek tulajdonában lévő 
tárgyi eszköz, jármű, ingóság, termék, áru – amennyiben az nem a Szövetkezet 
tevékenységi körét érintő célból történik – kizárólag az ingatlan tulajdonosának 
írásbeli hozzájárulása esetén tárolható a megállapodás tárgyát képező ingatlanon. E 
rendelkezések megszegése esetén jogosult azokért a károkért is felelős, amelyek 
jogsértő magatartás nélkül nem következtek volna be. Jogosult emellett kötelezettséget 
vállal arra, hogy a használatba vétel ellenében az ingatlant és környezetét (udvarát, 
utcafrontját és közvetlenül a telekhatár melletti területeit) saját eszközeivel rendben és 
tisztán tartja, állagát megóvja és gondoskodik az ingatlan megfelelő 
vagyonvédelméről. 
 

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan használója bármely, az 
ingatlant érintő – akár építési engedélyhez kötött, akár engedély nélküli beruházásként 
megvalósítható – kivitelezési, felújítási és egyéb ráfordítással járó tevékenységet 
(beruházást, értéknövelő beruházást) végezni kizárólag a használatot engedőhöz 
intézett írásbeli kérelemre adott írásbeli felhatalmazás, illetve előzetes 
megállapodás(ok) esetén jogosult, az alábbiak figyelembe vételével: 
 

a) A használat jogosultja által ebben a körben előterjesztett kérelem kizárólag 
abban az esetben lehet a használatot engedő részéről engedélyező nyilatkozat 
megadására alkalmas, amennyiben az írásbeli kérelem részletesen – a 
kivitelezési-műszaki protokoll szakmai elvárásainak megfelelően – tartalmazza 
az elvégezni kívánt munkálatok minőség és mennyiség szerinti leírását vagy a 
tervezett tevékenység kivitelezési, műszaki, vagy beruházási rajzait és azokat a 
megrendelésre adott árajánlatokat (saját beruházás esetén a beruházás részletes 
költségvetését ideértve), amelyekből látható és tervezhető a kérelemben érintett 
beruházás bekerülési értéke; 
 

b) Abban az esetben, amennyiben a használat jogosultja a jelen pontban leírt 
előírások megsértésével kezd és folytat beruházási tevékenységet, úgy ezen 
esetkörben sem kötelmi jogi, sem dologi jogi, sem jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén igénnyel nem élhet, illetve ezen nem várt esetben a használatot 
engedő választása szerint dönthet és vagy kötelezi a használat jogosultját az 
eredeti állapot helyreállítására, vagy megállapítja a beruházás jelen 
megállapodás előírásait sértő megkezdését, folytatását és/vagy megvalósítását, 
mely esetekben a fent rögzített kötelmi norma szerint semmilyen jogcímen 
helytállási kötelezettsége nem áll fenn. 
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11. Használat jogosultja által – a használatot engedővel kötött, a 10. pontban említett 
előzetes megállapodás(ok) alapján – az ingatlanon elvégzendő értéknövelő 
beruházások, felújítások ellenértékét szerződő felek a megállapodás megszűnésekor 
egymással elszámolják, s használatot engedő – ellenkező megállapodás hiányában – 
jelen megállapodás megszűnésekor megtéríti használat jogosultja részére az általa az 
ingatlanra fordított, amortizációval csökkentett ezen értéknövekedés értékét. 
 

12. A 10. és 11. pontban említett előzetes megállapodás(ok) megkötésére használatot 
engedő nevében a polgármester kap – a gazdasági vezető (pénzügyi irodavezető) 
ellenjegyzése mellett felhatalmazást. Az így keletkezett értéknövekedést évente 
nyilván kell tartani és azt az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell. 
 

13. Használatot engedő szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen a használat 
tárgyára vonatkozóan olyan joga, amely a használót a használatban korlátozza vagy 
akadályozza. 

 
14. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás akarat-kijelentéseiket helyesen 

tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, saját kezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

 
 
Kelt: Ercsi,  
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzat          Duna Herba Gyógynövénytermelő és  
     használatot engedő                                      Forgalmazó Szociális Szövetkezet 

                                                                                    használat jogosultja 
 
 
 

18. napirendi pont: A Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe 
vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-320/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 21. számú melléklete, majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Miután nem 
érkezik hozzászólás, kéri, hogy a Sportcsarnok vagyonkezelésbe vételéről a határozati javaslat 
szerint szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati 
vagyonkezelésbe vételéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
381/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Baczakó Péter Sportcsarnok önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnokot nem kívánja 
önkormányzati vagyonkezelésbe visszavenni a Dunaújvárosi Tankerületi Központtól. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

19. napirendi pont: A Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért 
megtérítendő arányos költségek megállapításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-321/2017. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
22. számú melléklete), majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei 
használatáért megtérítendő arányos költségek megállapításáról 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
382/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségei használatáért megtérítendő arányos költségek 
megállapításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baczakó Péter Sportcsarnok helyiségeinek 
használatáért a használók által megtérítendő arányos költségeket 2017. december 1-től az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

 

Helyiségek 

 

Költségek 

 

Küzdőtér 7 460,- Ft/óra 

Küzdőtér tenisz, lábtenisz céljára 5 540,- Ft/óra 

Küzdőtér bajnokságra 5 540,- Ft/óra 

Tornaterem 2 240,- Ft/óra 

Tanácsterem 850,- Ft/óra 

Sportcsarnok büfé 

(amennyiben az nincs folyamatos 
működtetésre használatba adva) 

32 000,- Ft/óra 

A nyári edzőtáborozások idején a 
küzdőtér díja 

1 700,- Ft/óra 
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Felelős: Győri Máté polgármester   

    Dr. Feik Csaba jegyző            
Határid ő: 2017. december 1-től folyamatos 
 

20. napirendi pont: Az Ercsi, Bercsényi M. utcában tűzcsap kiépítésére előirányzat 
biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-322/2017. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 23. számú melléklete, majd hozzáteszi még, a Fejérvíz Zrt. javaslata az 
volt, hogy egy lakótelep és egy óvoda közti területen semmiképp se szüntessenek meg egy 
tűzcsapot, mely javaslattal egyetért, illetve a tűzcsap kiépítésére előirányzat biztosítását a 
Pénzügyi Bizottság is támogatta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Miután nem érkezik 
hozzászólás, kéri, hogy a határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában tűzcsap 
kiépítésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
383/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában tűzcsap kiépítésére előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Bercsényi Miklós utcában tűzcsap 
kiépítésének megrendelését támogatja bruttó 490.728,- Ft keretösszeg erejéig. A Képviselő-
testület a szükséges pénzügyi előirányzatot biztosítja a 2017. évi költségvetés terhére.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a kivitelezési szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 
                          
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. november 30, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása  

 
21. napirendi pont: Az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges 

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

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-323/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 24. számú mellékletét képezi, majd kérdezi, van-e kérdés, más javaslat 
azzal kapcsolatban? Miután nincs, kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan 
részleges értékesítéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
384/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Fűzfa utca 1048/6. hrsz-ú ingatlan részleges értékesítéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az Ercsi, 1048/6. hrsz-ú 
földterület részleges értékesítését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a változási vázrajz, az 
értékbecslés és az épület statikai vizsgálatának elkészíttetésére, majd annak elkészülte után az 
előterjesztés Képviselő-testület elé történő benyújtására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  
Határid ő: 2017. december 31. 
 

22. napirendi pont: Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési 
megállapodások módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-336/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 25. számú melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
annak elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

385/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
Ercsi Város Önkormányzat és az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

közötti konzorciumi együttműködési megállapodások módosításáról  
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötött, „TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kódszámú, „Ercsi 
Város Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése” című; a 
„TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00047” kódszámú, „Ercsi – foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatás fejlesztésével” című; a 
„TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024” kódszámú, „Ercsi kerékpárút építése” című; a TOP-3.2.1-
15-FE1-2016-00053” kódszámú, „Ercsi – Önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
korszerűsítése” című; a „TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00005” kódszámú, „Ercsi társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című és a „TOP-2.1.1-
15-FE1-2016-00005” kódszámú, „Ercsi Barnamezős területek rehabilitációja – volt Tiszti 
Klub” című konzorciumi szerződések módosítását. 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ercsi Város Önkormányzat és az 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési 
megállapodások módosításához akként, hogy a projektmenedzsment tevékenységet a 
megállapodások aláírása napjától Ercsi Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető látja el, 
így ezen időponttól a projektmenedzsment tevékenység végrehajtása kapcsán a 
konzorciumvezető felelőssége önálló. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a konzorciumi együttműködési megállapodások módosításának aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. november 29. 
 

23. napirendi pont: A mennyiségi nyilvántartásban szereplő eszközök soron kívüli 
selejtezéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-336/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 26. számú melléklete, majd elmondja még, a nyilvántartásban szereplő 
eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről az ASP rendszer bevezetése 
miatt van szükség. Majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy először az első 
határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
386/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron 
kívüli nyilvántartásból történ ő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Város Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. 
december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a második határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
387/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron 
kívüli nyilvántartásból történ ő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Polgármesteri Hivatal mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. 
december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
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kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a harmadik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
388/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Napfény Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. december 
31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Bosnyák Istvánné intézményvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bosnyák Istvánné intézményvezető 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a negyedik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
389/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron 
kívüli nyilvántartásból történ ő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Hétszínvirág Óvoda mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. 
december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester ezután azt kéri, hogy az ötödik határozati javaslatról szavazzanak. 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és 
Könyvtár mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból 
történő kivezetéséről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
390/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár mennyiségi nyilvántartásában 
szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár mennyiségi nyilvántartásában 
szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból 
történő kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Kovács Edina megbízott intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Kovács Edina megbízott intézményvezető 
Határid ő: 2017. december 31. 

 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a hatodik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
391/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron 
kívüli nyilvántartásból történ ő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Egészségügyi Központ mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. 
december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Dr. Várföldi Tamás intézményvezető 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy az előterjesztésen szereplő hetedik határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi 
nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
392/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli 
nyilvántartásból történő kivezetéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Szociális Szolgálat mennyiségi nyilvántartásában szereplő, 2015. 
december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő 
kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Szabó Beáta Anasztázia intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a nyolcadik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

393/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában 
szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból 
történő kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31. 
 
Győri Máté polgármester kéri, hogy a kilencedik határozati javaslatról szavazzanak. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

394/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában 

szereplő eszközök soron kívüli nyilvántartásból történő kivezetéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ASP programra történő átállás érdekében 
támogatja az Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyiségi nyilvántartásában 
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szereplő, 2015. december 31-ig beszerzett kisértékű eszközök soron kívüli nyilvántartásból 
történő kivezetését. 
A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2017. december 31. 
 

24. napirendi pont: A Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott 
médiaszolgáltatás megrendelésére előirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
          a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-324/2017. iktatószámú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 27. számú melléklete, majd elmondja még, a napirendi pontot a Pénzügyi 
és a Humán Bizottság is megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy 
az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által 

nyújtott médiaszolgáltatás megrendelésére előirányzat biztosításáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

395/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. által nyújtott médiaszolgáltatás megrendelésére 

előirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Lakihegy Rádió 
Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatását 2018. március 1-től 6 hónapra, melyre 600.000,- Ft 
+ ÁFA előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt az összegnek a 2018. évi költségvetésbe 
történő betervezésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester   

   Dr. Feik Csaba jegyző            
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a 2018. évi költségvetés tervezése 
 

25. napirendi pont: A helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-330/2017. iktatószámú előterjesztést (jegyzőkönyv 
28. számú melléklete), majd, miután nem érkezik kérdés, hozzászólás, kéri, hogy a rendelet 
módosításának elfogadásáról szavazással döntsenek. (A helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítás utáni egységes szerkezetű szövege a jegyzőkönyv 29. 
számú mellékletét képezi). 
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi adókról szóló 21/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 7 

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016.(XI.30.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében és 39/C. § (1), (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi adókról szóló 21/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 2. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § Az adó alapja: 
a) építmény esetében az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
b) reklámhordozó esetében a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – 

két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 
 
2. § Az „R” 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § Az adó évi mértéke: 
a) építmény esetén: 900 Ft/m2; 
b) reklámhordozó esetén: 0 Ft/m2.” 

 
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

 
Győri Máté Dr. Feik Csaba 

polgármester jegyző 
 
 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. december 1. napján kihirdetésre került. 
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26. napirendi pont: A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő 
Együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Humán Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-335/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 30. melléklete, majd, miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy annak 
elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvánnyal történő együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
396/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő együttműködési 
szándéknyilatkozat megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvánnyal (8000 Székesfehérvár, Móri u. 16.) történő, e határozat melléklete szerinti 
együttműködési szándéknyilatkozat megkötését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
„Melléklet a 396/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 

 

Együttműködési szándéknyilatkozat 
 

Amely létrejött egyrészről a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (8000 
Székesfehérvár, Móri út 16. továbbiakban pályázó), másrészről Ercsi Város Önkormányzata 
(2451 Ercsi, Fő utca 20. továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az 
alábbiak szerint: 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak címpályázat nyertese (jelen 
nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a Család, Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának 
körülményeiről és részleteiről. 

 
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 

pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

 
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 
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4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 
vállalják: 

 
A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

a) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben fennálló előítéletek lebontása 
érdekében szemléletformáló programok megvalósítása;  

b) az esélyteremtés az önkéntesség és a családügy területéhez kapcsolódóan tevékenységet 
végző civil szervezetek közötti helyi párbeszéd erősítésében koordináló szerep ellátása  

 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

c) kijelölt kapcsolattartón keresztül kölcsönös információcserével segíti a Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkáját; 

d) az Önkormányzat honlapján keresztül lehetőségeihez mérten közzé teszi a Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház programjait. 

 
5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 

követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 
 
Kelt: Székesfehérvár, 2017.  
 

……………………………………….    ……….………………………. 
         Győri Máté                                                         Mahlerné Köfner Anikó 

   polgármester                                    Kuratórium Elnöke 
 
 

27. napirendi pont: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-312/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 31. számú melléklete, majd, miután kérdés, hozzászólás nem hangzik el, 
kéri, hogy szavazással döntsenek róla. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vételéről 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

397/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 



150 
 

150 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

28. napirendi pont: A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-311/2017. számú előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyvnek a 32. melléklete, majd, miután kérdés, hozzászólás nem érkezik, kéri, hogy 
szavazással döntsenek róla. 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdony Város és Térsége Turisztikai 
Egyesülethez történő csatlakozásról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
398/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzatnak a Gárdony 
Város és Térsége Turisztikai Egyesülethez (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) tagként 
történő csatlakozását elfogadja és a 2017. évi tagdíj befizetésére 20.000,- Ft előirányzatot 
biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a belépési nyilatkozat 
aláírására, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 

29. napirendi pont: Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Feik Csaba jegyző 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

 
Győri Máté polgármester ismerteti a 200-310/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 33. számú melléklete, majd, miután nem érkezik kérdés, észrevétel, kéri, 
hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

399/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
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Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 
szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – az Ercsi 
Polgármesteri Hivatalban 2017. december 18. napjától 2017. december 31. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a hivatalban a zavartalan ügymenet és 
feladatellátás érdekében ügyelet működik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester    
              Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2017. december 18. 

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

Győri Máté polgármester röviden ismerteti a 200-331/2017. iktatószámú előterjesztést, mely 
a jegyzőkönyvnek a 34. melléklete, majd ahhoz néhány szóbeli kiegészítést tesz. A 256/2017. 
(VIII.3.) Kt. sz. határozatot valószínűleg vissza kell majd vonnia a Képviselő-testületnek, 
hiszen nem fognak közszolgáltatási szerződést kötni a Szociális Szövetkezettel. Majd a 
325/2017. (X.19.) Kt. sz. határozattal kapcsolatban mondja el, a pályázók kérdéseket tettek 
fel, emiatt a pályázat beadási határideje december 1-re módosult. Ugyanez vonatkozik a 
334/2017. (X.31.) Kt. sz. határozatra is. Majd kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a 
tájékoztatókkal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy azok elfogadásáról 
szavazással döntsenek. 
 

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

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

400/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

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

31. napirendi pont: Az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére 
pótelőirányzat biztosításáról 
Előterjesztő: Győri Máté polgármester 
Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
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Győri Máté polgármester ismerteti a 200-343/2017. iktatószámú előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyvnek a 35. számú mellékletét képezi, majd, miután nem érkezik kérdés, 
hozzászólás, kéri, hogy az előirányzat biztosításáról szavazással döntsenek. 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése 

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

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

401/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére pótelőirányzat biztosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 285.623,- Ft pótelőirányzatot biztosít az 
Ercsi Napfény Óvoda energetikai fejlesztése tervezésére az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 

   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
Győri Máté polgármester, miután napirendi pont utáni hozzászólás nem hangzik el, 
megköszöni a Képviselő-testület munkáját, s a Képviselő-testület 2017. november 28-i nyílt 
ülését 19.00 órakor berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Győri Máté         Dr. Feik Csaba  

           polgármester            jegyző 
 
 
 

Balázs Mária         Sandi József               
képviselő                     képviselő 

        jkv. hitelesítő                        jkv. hitelesítő 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


