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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, valamint a Képviselő-
testület által hozott döntéseket számszerűsítették, a szükséges módosításokat elvégezték.
Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2013. évi koncepció módosításokat is figyelembe véve
1.155.876 eFt költségvetési főöszeggel készült, mely 47.487eFt működési hiányt tartalmaz az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2013. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő
intézményenként majd a költségvetési rendelet tervezetet mellékleteivel melyek az alábbiak:

 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetése
címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen

 2. számú mell. A 2013. évi felújítások részletezése
 3. számú mell. A 2013.évi beruházások részletezése
 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
 5. számú mell. Az Önkormányzat 2013. évi tervezett feladat mutatók állománya
 6. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett

támogatások
 7. számú mell. Az Önkormányzat 2013. évi likviditási ütemterv

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetési tervjavaslatát a
8/2013. (I.31.) sz. h. módosított 154/2012. (XI.22.) sz. határozattal elfogadott költségvetési
tervkoncepció alapján az alábbiakkal indoklom:

1.) Az intézmény által ellátottak száma: ebből étkezést igénybe vevők
Fegyvernek: 240 fő 167 fő étkező
Örményes: 56 fő 31 fő étkező
Kuncsorba: 72 fő 38 fő étkező
Összesen: 368 fő 236 fő étkező

2.) Az ellátottak főbb csoportok szerinti megoszlása

IDŐSELLÁTÁS:

Nappali ellátás Házi segítségnyújtás
Étkeztetés Összesen

Férőhely
Klubtago
k száma

Ellátható
személye

Tényleges
ellátottak
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étk.
nappali

k száma

I. sz. Idősek
Klubja, Annaháza

30 fő
34 fő

26 8
11 fő 53 fő 98 fő

II. sz. Idősek
Klubja, Újtelep

30 fő
30 fő

19 11
16 fő 40 fő 86 fő

III. sz. Idősek
Klubja, Szapárfalu

30 fő
31 fő

13 18
11 fő 16 fő 57 fő

Fegyvernek
összesen:

90 fő
95 fő

58 37 29 fő 37 fő 109 fő 241 fő

Örményes 30 fő
32 fő

18 14 7 fő 11 fő 13 fő 56 fő

Kuncsorba 40 fő
40 fő

22 18
14 fő 16 fő 16 fő 72 fő

Intézmény
összesen:

160 fő
167 fő

98 69 50 fő 64 fő 138 fő 396 fő

CSALÁDSEGÍTÉS:

Ellátottak köre:

- szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt rászorult, vagy krízishelyzetben lévő egyének,
családok;

- aktív korúak rendszeres szociális segélyében (RSZS) részesülők;

- rendelkezésre állási támogatásban (FHT) részesülők;

- jövedelemmel nem rendelkezők, munkaügyi központnál regisztráltak;

- fogyatékkal élők, gondnokság alá helyezettek;

- hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek;

- pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, roma etnikum.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:

0-17 évesek
száma

Alap-
ellátott

Védelem
-be vett

Átmenet
i nevelt

Tartós
nevelt

Gondozott
családok
száma

Gondozott
gyerekek
száma

Fegyvernek 1477 fő 103 fő 57 fő 25 fő - 98 186fő

Örményes 192 fő 7 fő 3 fő - - 7 10 fő

Kuncsorba 110 fő 7 fő - 1 fő - 5 8 fő

3.) Feladat-ellátást végző dolgozók létszáma, vezető szakdolgozók, technikai munkatárs
csoportosításában

2013. január 01-én:

A dolgozók létszáma Tényleges Statisztikai
Fegyvernek 19 fő 15,19 fő
Örményes 4 fő 3,375 fő
Kuncsorba 6 fő 4,75 fő
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Összesen: 29 fő 23,315 fő

Változás 2013.01.01.-től + 1,625 fővel növekedett az intézmény alkalmazotti létszáma a
jogszabályi előírás miatt.
Fegyvernek + 0,625 fő
Örményes + 0,25 fő
Kuncsorba + 0,75 fő

Összesen: 1,625 fő

Dolgozói létszám 2013. január 01-től 29 fő 23,015 fő
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C

Fegyv.
2,6
25

0,75

0,75
0,5 4,625

Örm. 0,75 0,75

Kuncs. 1 1

D

Fegyv. 1,75 2,5 0,94 5,19

Örm. 0,75 0,875 1,625

Kuncs. 1 0,5 1,25 2,75

E

Fegyv. 0,875 0,875 0,25 2

Örm.

Kuncs. 1 1

F

Fegyv.
0,93
8

1,43
8

2,376

Örm.

Kuncs.

G

Fegyv. 1

Örm. 1 1

Kuncs.
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Össz.(Fő
)

1 2
0,93
8

1,43
8

1,625 4,5
3,1
25

7
0,2
5

0,9
4

0,5 23,315

4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése,
alkalmasak-e a funkció ellátásra

Főépület Melléképület Összesen
Fegyvernek
I. sz. Klub,

Felszabadulás út 171.
325 m2 325 m2

II. sz. Klub,
Felszabadulás út 40.

212,5 m2 212,5 m2

III. sz. Klub,
Ady Endre út 42.

200 m2 15 m2 215 m2

Családsegítő és
Gyermek-jóléti
Szolgálat,
Felszabadulás út 173.

110 m2 110 m2

Fegyvernek összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2

Örményes 87 m2 87 m2

Kuncsorba 112 m2 112 m2

Intézmény össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2

Az épületek állaga:

Fegyvernek Idősek Klubjai:

Az I. sz. Annaházi Idősek Klubja:
A 2010-ben befejeződött felújítással az épület megfelel a szakmai jogszabályokban előírt tárgyi
feltételeknek. Az időseken kívül a fogyatékkal élők (mozgás, látás, hallás) komplex ellátása is
biztosított. Megvalósult az épület világítás- és fűtéskorszerűsítése is.

A II. sz. Újtelepi Idősek Klubja:
Az épület részben felel meg a szakmai jogszabályokban előírt tárgyi feltételeknek. A Kormányhivatal
2012-es ellenőrzése alapján csak az épületbe bejutás akadálymentes. Hiányzik a mozgásfogyatékkal
élők számára a vizesblokk, melyet 2014. december 31-ig kell megvalósítani. Az épület állaga
folyamatosan romlik, az ebédlő kívül-belül felújításra szorul, omladozik, süllyed a fal. A vizesblokk falai
erősen repedezettek, építészeti átvizsgálás szükséges.

A III. sz. Idősek Klubja, Szapárfalu:
Az épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel, de a Kormányhivatal
ellenőrzése a működési engedélyt 2014. december 31-ig adta ki, mivel a fogyatékkal élők részére csak
részben biztosított az akadálymentes közlekedés az épületben. Az épületbe bejutás megoldott, viszont
hiányzik a részükre kialakított vizesblokk. Az épület tálalókonyha felőli részének felújítása szükséges,
omladozik a vakolat, valószínűleg megsüllyedt a falrész. Tisztasági meszelése, a radiátorok, csövek
festése is évek óta megoldásra vár.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Gyermekjóléti szolgálat: Az épület helyiségei a gyermekvédelmi törvényben előírtaknak megfelelnek. A
tárgyi feltételek a szakmai munkavégzéshez biztosítottak.
Családsegítés: Az épület helységei részben felelnek meg a szakmai jogszabályoknak. A módosított
1/2000 (I. 7.) SZCSM szakmai rendelet alapján a családsegítő szolgálat által használt helyiségek nem
biztosítják a jogszabályban előírt szakmai munkát. A családgondozók részére a bizalmas
beszélgetéseknek megfelelő körülményeket kell biztosítani, melyet a működést engedélyező hatóság is
megerősített. A szolgálat helyiségei nem teljes mértékben biztosítják a személyiségi jogok védelmét és
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a megfelelő munkakörülményeket, az épületen belül, az igazgatói iroda átköltözésével ez a probléma
megoldódik még ebben az évben. Az épület akadálymentesítése teljes mértékben nem felel meg az
előírásoknak, hiányzik a vizesblokk a mozgásban korlátozottaknak.

Örményes:
Az épület a módosított szakmai jogszabályoknak részben felel meg. Megoldott az akadálymentes
bejutás lehetősége, viszont a Kormányhivatal 2014. december 31-ig adott ki működési engedélyt a
családsegítés, nappali ellátás szakfeladatokra, a hiányzó tárgyi feltételek miatt, amely a fogyatékkal
élők részére vizesblokk kialakítását írta elő. A nappali ellátásban nem biztosított a pihenőszoba,
melyet az épületen belül a helyiségek átrendezésével meg lehet oldani. 2012-ben megvalósult a
tálalókonyha meszelése, csövek újrafestése. A gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás
szakfeladat esetében biztosított a tárgyi feltétel, határozatlan működési engedélyt kapott. Az elmúlt
évben belül sokat romlott az épület állapota, több helyen omladozik a vakolat. A 2012. március 01-től
bevezetett elektronikus nyilvántartási rendszer működtetéséhez szükséges egy számítógép és
nyomtató, amelyet jelenleg közösen használ a telephely a működési intézménnyel.

Kuncsorba:
Az épület részben rendelkezik a szakmai jogszabályokban előírt helyiségekkel. Csak az épületbe
bejutás akadálymentes, hiányzik a fogyatékkal élők részére kialakított vizesblokk és a nappali
ellátásban a pihenőszoba. A telephely csak a házi segítségnyújtás szakfeladaton kapott határozatlan
idejű működési engedélyt az előbbi hiányosságok miatt, melyet 2014. december 31-ig kell
megvalósítani. A belső festés, meszelés az előző évben megoldódott, a konyha tisztasági meszelése
viszont indokolt. A telephely hiányosságának ütemezése a szakmai tervben rögzítve lett, melyet a
Kormányhivatal a működési engedély kiadása során elfogadott.

5-6.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események

Az alapműködéssel összefüggő főbb események az intézmény szakmai programjában leírtakkal
azonosak.
Intézményi szinten: – havonta vezetői értekezlet.
Csoportértekezletek, megbeszélések szükség szerint.
Össz. dolgozói értekezletek: – negyedévente.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: – esetmegbeszélések hetente (team munka);
 jelzőrendszerrel havonta;
 szakmaközi megbeszélések;
 esetkonferenciák szükség szerint;
 gyermekvédelmi tanácskozás évente egyszer.

Idősek Klubjai:
Mikrotérség település idős klubjainak közös rendezvényei:
– kirándulás, nyári strandolások, fürdőzések, vetélkedő szervezése.

Fegyvernek:
– negyedévenként, illetve szükség szerint lakógyűlések az idősek bevonásával, nagyobb

rendezvények, aktuális problémák, programok megbeszélése;
– kapcsolattartás a kistérségben lévő nyugdíjas klubokkal, időseket ellátó intézményekkel,

kiemelten a településen működő bentlakásos idősotthonokkal, ápolást-gondozást nyújtó
intézményekkel;

– intézményi szinten klubjaink egymás közötti látogatása, „teadélelőttök” keretében;
– családi napok, nyílt napok, szervezése a klubtagok és hozzátartozók közös rendezvénye;
– farsangolások, klubonkénti rendezvény;
– az intézmény és az I. sz. Idősek Klubjának 40 éves évfordulójának megünneplése;
– összevont „Anyák Napja” és „Idősek Napja” ünnepségek;
– bográcsolások, szalonnasütés;
– reggeli torna;
– névnapok, születésnapok megünneplése (kiemelten a 90 és 95 évesek);
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– egyházakkal együttműködés, a vallásgyakorlás biztosítása, „Mise az idősekért” program;
– egészségügyi szűrővizsgálatok (látás, hallás, ortopédiai, számítógépes vizsgálatok);
– fodrász, pedikűrös biztosítása, egészségmegőrző, megelőző előadások szervezése.

Örményes:
– kéthavonta egészségügyi előadások szervezése;
– havonta „Nagyi olvasó klub” összejövetel;
– faluszintű Idősek Napja rendezése;
– névnapok, születésnapok megtartása (kiemelten a 90 évesek);
– ortopédiai szűrés szervezése.

Kuncsorba:
– húsvéti szokások megtartása;
– névnapok, születésnapok megünneplése;
– „Idősek Napjának” megrendezése;
– adventi programsorozat az óvodásokkal;
– karácsonyi ünnepség;
– ortopédiai szűrés szervezése faluszinten.

Házi segítségnyújtás - mindhárom telephelyen

Alapvető gondozási ápolási feladatok végzése.
Az alaptevékenységen és szolgáltatáson túl szoros kapcsolat kiépítése és tartása a családtagokkal,
helyi és környező szociális otthonokkal, idősotthonokkal, ápolási és utógondozói részlegekkel, a
területileg illetékes kórházak szociális nővéreivel, más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése.

- Gondozás folyamatos kiterjesztése fogyatékkal élők, pszichiátria és szenvedélybetegek részére;

- ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése, családorvosokkal, ápolónőkkel szoros
együttműködés.

A csak étkeztetésben részesülők havonta egyszeri látogatása szükséglet szerinti más ellátási
formákhoz juttatása, tanácsadás. Településen működő házi segítségnyújtó szolgáltatóval
együttműködés.
A hatékonyabb idősellátás érdekében tiszteletdíjas gondozónők, önkéntesek és FHT-ben részesülők
bevonása és koordinálása, hogy az idős ember minél tovább lakókörnyezetében maradhasson.
Otthonápolási szolgálat keretében történő ellátáshoz való hozzájuttatás szükség esetén.
Ápolási díjban részesülők évente egyszeri, illetve jelzés esetén látogatása.
A helyi KARITÁSZ Szervezettel együttműködés, egymás munkájának segítése (Fegyvernek).
Az Önkormányzati karácsonyi csomagok idősekhez juttatása.

A törökszentmiklósi Kapocs Alapítvány a Mozgáskorlátozottakért szervezettel szoros együttműködés,
pályázati programban terepintézményként működés.

SOS segélyhívó telefonrendszer:

– folyamatos igényfelmérések, a Fegyverneki Hírmondóban időszakonként tájékoztatás;
– nyilvántartás vezetése;
– munkanapokon 800 - 1600 óráig segélyhívások fogadása;
– helyi Polgárőrséggel szoros együttműködés;
– a rendszert használók folyamatos látogatása, szükség esetén más ellátási formához juttatás

segítése (étkeztetés, házi segítségnyújtás).

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
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- Aktív korúak rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők részére életviteli tanácsadása
beilleszkedési programban rögzítettek alapján, jövedelemmel nem rendelkező, regisztrált
munkanélküliek nyilvántartása, segítése;

- internetes álláskeresés, tanácsadás;

- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet érintő jelzőrendszer működtetése, (egészségügy,
civilszervezetek, egyházak, lakosság);

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás;

- családi krízishelyzetek, konfliktusok, működési zavarok megoldásának elősegítése,
családgondozás, pszichológushoz és jogi segítségnyújtó szervezetekhez továbbítás;

- alapítványokkal, katolikus karitász szervezettel, s egyéb civil szervezetekkel kapcsolattartás;

- polgármesteri hivatalok szociális előadóival szoros együttműködés;

- fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére segítségnyújtás;

- gyűjtőakciók szervezése, természetbeni segítségnyújtás;

- hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek felkutatása, nyilvántartása a nyíregyházi
PERIFÉRIA Egyesülettel, a téli hónapokban éjjel-nappali krízisvonallal kapcsolattartás;

- pszichológus foglalkoztatása;

- pártfogói szolgálat részére helyiség biztosítás;

- Áldozatsegítő Szolgálattal kapcsolattartás;

- a Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülettel kapcsolattartás;

- segélyakciók lebonyolítása Örményesen és Kuncsorbán;

- iskolai mulasztások miatt családi pótlék természetben juttatása (eseti gondnok), vásárlás;

- Impulzus Egyesülettel "Első Lépés" pályázati programban aktív részvétel, munkanélküliek, elavult
szakmával rendelkezők részére;

- munkanélküliek képzését elősegítő pályázati programban aktív részvétel, jelentkezők toborzása,
nyilvántartása, terepintézményként működés.

Gyermekjóléti szolgálat:

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

- Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagokkal szoros
együttműködés, havonta szakmaközi esetmegbeszélés tartása, esetkonferenciák,
esetmegbeszélések szervezése, lebonyolítása;

- a településen élő veszélyeztetett kiskorúak folyamatos figyelemmel kísérése;

- alapellátás keretén belüli családgondozás, családlátogatás gondozási terv alapján;

- javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a családi pótlék természetbeni
megvalósítására, illetve védelembe vétel ötven órát meghaladó iskolai mulasztás miatt;

- védelembe vett kiskorúak esetén egyéni gondozási-, nevelési terv elkészítése, családgondozás;

- utógondozó szociális munka a gyermek családjába történő vissza illeszkedéséhez;

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatalok gyámügyi előadóival, Járási Gyámhivatallal, szakellátás
szakembereivel;

- gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása március 31-ig;

- szakmai beszámoló elkészítése településenként;

- preventív célzatú szabadidős foglalkozás;
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- szabadidős programok, kézműves foglalkozások szervezése a nyári hónapokban;

- szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

Az intézmény valamennyi szakfeladatánál:

- továbbképzések szervezése helyben, a környező települések bevonásával;

- pontgyűjtő rendszerű szakmai továbbképzéseken a dolgozók részvételének biztosítása;

- hiányzó szükségletek felmérése;

- a településeken az alapellátáshoz jutás kiterjesztése a lakosság részére;

- szakmai fórumokon, regionális találkozásokon aktív részvétel;

- kapcsolattartás az ESÉLY szociális közalapítvánnyal és az országos Módszertani Központtal;

- a dolgozók szakirányú szakképesítések elősegítése, tanulmányok támogatása;

- a szociális szakképzésekben gyakorlati terepintézményként működés, közép és felsőfokú
szakképzések;

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati úton ráépítése az SOS segélyhívó rendszerre.

7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek
A tervezés mindhárom telephelyen -- Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba -- a tervkoncepció szerint
történt.

A működési bevételeket várható szinten tervezte meg az intézmény.
A működési bevételek alakulása:
Az étkezési bevételek tervezésénél figyelembe kellett venni az előző évi tapasztalatot, mely szerint az
ellátottak anyagi helyzetük miatt nem, vagy kevesebb ebédet kértek. Ez mind a három telephelyre igaz.
Az örményesi és a kuncsorbai telephelyen az év elején jelentkező csökkenés tartósnak bizonyult egész
évben. Ez látszik az idei tervezett bevételben. A fegyverneki telephelyen a kezdeti csökkenés után, fél
évtől növekedett az étkezés igénybe vétel, habár nem érte el a 2011. évi szintet.
Az egyéb bevételeket szintén várható szinten terveztük. Ezek a bevételek a házi gondozási díj ebéd
szállítási díj és az SOS telefon térítési díja.
Az intézményfinanszírozást a tervkoncepcióban jóváhagyottak alapján tervezte az intézmény.
Állami és kistérségi támogatást, valamint önkormányzati kiegészítést tartalmaz.
A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által igénybe vett étkeztetés függvénye.

Kuncsorbán és Örményesen jelentősen csökkent, mivel csökkent az étkezés is. Örményesen egy részét,
Kuncsorbán az egészet fedezi az állami támogatás. Fegyverneken az egész önkormányzati kiegészítés.

Kiadások

Az átadott pénzeszközök a fegyverneki Polgárőrségnek átutalt, az SOS telefonért beszedett térítési
díj.
A személyi juttatásokat mind három telephelyen a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a
közalkalmazotti bértábla alapján terveztük. A minimálbér jelentős növelése emelte az intézmény
bérigényét, mivel a dolgozók nagy része már minimálbért kap. Szintén növelte a kiadást a
Kormányhivatal ellenőrzése során megállapított létszámhiány. Ez Örményesen 0,25 fő, Kuncsorbán
0,75 Fő, Fegyverneken 0,625 fő emelkedést jentett.
A járulékok tervezése a járulékköteles személyi juttatások figyelembevételével, jogszabályi előírások
szerint történt.
A dologi kiadásokat a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint tervezte az intézmény. Ez igaz az
energia és az egyéb dologi kiadásokra is, az élelmezési kiadásokat várható szinten terveztük. Az
energia kiadásokat várható szinten terveztük, a dologi kiadások valószínűleg nem fedezik a valós
igényt. Az örményesi telehely esetében a lehetőségeket figyelembe véve a kért csökkentéseket
végrehajtottuk.
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8.) Összefoglalva: az intézmény tevékenysége a SZMSZ-el összefüggésben

Az intézmény tevékenysége az SZMSZ-szel és a szakmai programokkal azonos. Ezzel a költségvetési
javaslattal az intézmény fokozott takarékossággal biztosítani tudja ebben az évben a működtetést.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a költségvetési javaslatunk megvitatására és elfogadására.

9.) Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről

- Fegyvernek:
térítési díjak
kintlevőségek ebből hátralék

221.048,- Ft 221.048,- Ft
- Örményes:

térítési díjak
kintlevőségek ebből hátralék

97.325,- Ft 97.325,- Ft
- Kuncsorba:

térítési díjak
kintlevőségek ebből hátralék

99.993,- Ft 99.993,- Ft

A fenti hátralékok egy részét január hónapban az ellátottak befizetik.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma

Megnevezés m.e. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen
2012/2013 nevelési évben fő 259 41 20 320
2013/2014 nevelési évben (becsült) fő 270 41 17 328
Sajátos nevelési igényű 2012/2013 fő 10 0 2 12
Sajátos nevelési igényű 2013/2014 fő 6 0 1 7
Bejáró gyermek átlag fő 7 1 0 8
Étkező gyermek átlag fő 150 23 10 183

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám előző évhez képest 11 fővel változott, csökkent.
A társult települések esetében:

Örményes: gyermeklétszám 1 fővel emelkedett.
Kuncsorba: gyermeklétszám 5 fővel emelkedett.

b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten: 10 fő.

2./ Ellátott főbb csoportok száma:
Telephely Csoportszám

délelőtt délután
Fegyvernek:
Ujtelep 4 3
Központi 3 2
Annaházi 3 2
Szapárfalu-i 2 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21,89 fő
Bölcsőde 1 1
Örményes :
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Napsugár óvoda 2 2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20,5 fő
Kuncsorba:
Kuncsorbai óvoda 1 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 19,0 fő
fő

3./ Feladatellátást végző dolgozók
A közalkalmazotti létszám 2012. évhez képest – a bölcsőde kivételével – minden intézményben
változik. Fegyverneken a dajkák teljes munkaidőben történő foglalkoztatása a létszámot 1,55 fővel
növelte. A köznevelési törvény fokozatos életbelépése miatt – szeptembertől tovább fog emelkedni 4 fő
pedagógiai asszisztens, 1fő rendszergazda 0,5 fő óvodapszichológus kötelező alkalmazása miatt. Az
óvodaigazgató személyében várható változás nyugdíjazása miatt. Örményesen az óvodapedagógusok
és a dajkák napi munkaideje egyaránt napi 8 óra, ezért ott a létszám 5,5 főre emelkedik. Kuncsorbán az
óvónők szintén teljes munkaidőben vannak foglalkoztatva, ami a létszámot 0,25 fővel emeli, míg a 2
főnapi 6 órában foglalkoztatott dajka létszámát (1,5fő) a vonatkozó törvényeknek megfelelően 0,5fővel
kellett csökkenteni. A 2013. évi tervezett létszám 58,15. A törvényekben (Közokt., Köznev. tv.)
megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám szeptemberig 28 fő
óvodapedagógust és 15 fő dajkát, szeptembertől 29fő óvodapedagógust, 15fő dajkát, továbbá 9,5 fő
pedagógiai munkát segítő létszámot igényel. A gazdasági feladatok ellátására 4,25fő létszám van. A
bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel.
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1.) A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:
Megnevezés m.e.

A B C D E F G összesen
Fegyvernek
Vezetők
- óvodaigazgató fő 1 1
- telephely-vezető fő 1 2 2 5
- gazd.vezető fő 1 1
Szakdolgozók
- óvónő fő 13 3 16
- bölcsődei gondozónőfő 1 1
- gyógypedagógus fő 1 0,2
Ügyviteli, techn.dolg.
- óvodatitkár fő 1 1
- gazd.ügyintéző fő 1 0,75
- dajka fő 15 15
- böcsődei kisegítő fő 1 1
- karbantartó, kisegítőfő 3 2
ped.asszisztens fő 4 4
rendszergazda 1 1
óvodapszichológus 1 0,5
Összesen fő 23 3 0 2 19 5 49,45

Örményes
Vezetők
- telephely-vezető fő 1 1
Szakdolgozók
- óvónő fő 2 2
Ügyviteli, techn.dolg.
- dajka fő 2 2
- fűtő (20 órás) fő 1 0,5
Összesen fő 3 0 0 0 3 0 5,5

Kuncsorba
Vezetők
- telephely-vezető fő
Szakdolgozók
- óvónő fő 2 2
- gyógypedagógus fő 1 0,2
Ügyviteli, techn.dolg.
- dajka (30 órás) fő 1 0,75
- dajka (10 órás) 1 0,25
Összesen fő 2 0 0 0 3 0 3,2

Fizetési kategóriák

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 14 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1.
A társult községek az épületeket csak használatra adták át.
Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest
alapterületben, valamint rendeltetésmódban nincs változás.
A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület
alkalmas.
Az épületek területe tagóvodánként:
Fegyvernek
- Újtelep 971 m2

- Bölcsőde 73,32 m2

- Központi 290 m2

- Annaházi 342 m2

- Szapárfalu-i 277 m2
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1.953,32 m2

Örményes:
- Napsugár óvoda 280 m2

Kuncsorba:
- Kuncsorbai óvoda 163 m2

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb,
időpontok megjelölése

Az intézmény Szakmai Működési Terv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják
le az adott óvodára vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

 Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2013. augusztus 31.
 Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet . 2013. június 20.
 Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet : 2013. február 7.
 IPR Tréning 1.) tehetséggondozás : 2012. szeptember

2.) zene-tánc-dráma : 2013. április hó

A tréningek előadója külső szakértő - melynek bér és járuléka pályázati pénzből biztosított.
Minden értekezletet más telephelyen tartunk.

 Páros hónapokban telephelyenként a vezetők munkaértekezletet tartanak.
 Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

 Az óvodaegységek a Nevelési Programban elfogadott hagyományaikat ápolják. Minden
egységben készülnek a Szüreti mulatságra,várják a Mikulást, Adventi készülődéssel a karácsony
az óvodák legszebb ünnepe. Maskarába öltözve farsangolnak, húsvétkor a fiúk locsolkodnak, a
kislányok tojást festenek.

Anyák napján köszöntik az édesanyákat, a gyermeknapon főzőcskéznek – kirándulnak,
tornabemutatót tartanak és az évzárón megmutatják, hogy mennyit ügyesedtek egy év alatt.

 Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az
óvónői ötletgazdagság, kreativitás számottevő a költségek csökkentése során.

 A Bölcsődések is várták a Mikulást, díszítettek karácsonyfát és köszöntik majd az édesanyákat.

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

 Szapárfalui óvoda Farsang február 23.
 Újtelepi óvoda Majális-tornabemutató május utolsó hete
 Központi óvoda Közös családi nap június első hete
 Annaházi óvoda Farsang február 10.
 Napsugár óvoda Örményes Farsang február 22.
 Kuncsorbai óvoda Farsang február 23.

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

 A nevelési év rendje : 2012. szeptember 1 – 2013. augusztus 31-ig
 Nyári szünet tervezett időpontja :

Fegyvernek június 17 – augusztus 16.
Bölcsőde július 22 – augusztus 2.
Őrményes július 25 – augusztus 19.
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Kuncsorba július 22 – augusztus 16
A szünet ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken az Újtelepi és a Központi óvodában

 Az őszi, téli és tavaszi szüneteket helyi rendelet alapján szervezzük.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra,
az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális
rendezvények, kirándulás

 Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók
látják el.

 Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32
óra.

 Örményesen és Kuncsorbán heti 35 óra, melyből a kötelező 28 óra 2012.december 31-ig,
2013.január 1-től heti 40óra, melyből 32 óra a kötelező.

 A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között
kötelezően töltendő.

 Fegyvernek, Őrményes és Kuncsorba óvodáiban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások :
 A logopédia, dyslexia megelőző foglalkozás
 A többi gyermekkel együtt nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más

fogyatékos gyermekek ellátása.
A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítani tudjuk.
Őrményesen és Fegyverneken az Orczy Anna Általános Iskolán belül működő Pedagógiai
Szakszolgálat, Kuncsorbán a Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó által.

A felzárkóztató fejlesztő foglalkozásokat az Orczy Anna Általános Iskolán belül működő
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

 Zenei előkészítő foglalkozás :
Óvodaegységenként heti 1 óra a Fegyvernek-.i óvodákban.
Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában.
Őrményesen a Túrkevei zeneiskola zenepedagógusa végzi a zenei előkészítést.

 Délutáni sportfoglalkozás
Óvodaegységenként heti 1 óra Fegyverneken.
Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában

 Vízhezszokatás-úszáselőkészítés
Előreláthatólag 30-40 gyermek részvételével.
Fegyverneken költségeit a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint
rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk.
Örményesen és Kuncsorbán a szülők fizetik költségeit, támogatókat, szponzorokat keresünk.

 Gyermektánc – néptánc
A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el heti 1 órában – kötelező
órájában a saját csoportjában.

 Nyári tábor
1 hetes , a Szapárfalui óvodaegységben. Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz
folyamodunk támogatásért.

 Hitoktatás . mind a három település óvodáiban történik, katolikus és református hitoktatás.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
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 Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral
készülnek.

 Gyermekcsoport kirándulásai
- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Körösön,

állatkert)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás)
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom, stb.).
- Családi kirándulások (Debrecen, Eger, Budapest, stb.)

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzatok 2013. évre szóló koncepciója alapján tervezte az összes
bevételét és kiadását.

BEVÉTELEK.
Az intézmény – mind három település együtt - bevételének előző évhez viszonyított változása 7,2
% növekedés.

Fegyvernek:
 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevételének csökkenése (a

gyermeklétszám és alkalmazotti étkezés igénybevétel csökkenése miatt), valamint a térítési díj
emelkedése együttes hatásaként az étkezési térítési díjakból származó bevétel 0,8%-kal kevesebb
az előző évinél. Az egyéb bevételek előző évhez képest a bölcsődei gondozási díj
gyermeklétszámhoz kapcsolódó összegével csökken.

 A támogatás értékű bevétel - a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak kéthavi
(2012.decemberi, 2013.januári) támogatási összegét tartalmazza (költségeinek 95%-a), 2012. évre
eredeti előirányzatot közfoglalkoztatásra 223 eFt-ot tervezünk, ezért a céltámogatás emelkedése
195 eFt. Első munkahely garancia program keretében 3 főre kapunk támogatást a Munkaügyi
Központtól (100%-os támogatással).

 Az intézményfinanszírozás: 7,76%-kal nő. Az óvodát érintő oktatási normatív támogatás
megváltozott. Gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát
segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A
gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai,
ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. Előző évhez képest a bölcsődei ellátás
normatívája változatlan. Az étkezéshez biztosított fajlagos normatíva 1,5-szeresére nőtt.
A fentiekből eredően az Önkormányzati kiegészítés nem kellene, még 4,5millióval több maradna az
Önkormányzatnál. Azonban az alkalmazott pedagógus létszám 21fő, míg a számított finanszírozott
létszám augusztusig 23fő, szeptembertől 24fő. A pedagógusok bérének számítása - a pedagógus
életpályamodell figyelembevétele nélkül – a közalkalmazotti bértábla alapján történt. Abban az
esetben, ha tényleges létszám után kell elszámolni a támogatást, a finanszírozási többletet vissza
kell utalni (6608 eFt), ami emeli a kiegészítő finanszírozás összegét. Dajkák esetében a normatíva
feletti önkormányzati kiegészítés 85 eFt, mert a normatíva szerint biztosított havi bér 107087Ft/fő,
a garantált bérminimum 114000Ft/fő/hó.

2.) Fegyvernek önkormányzata által Kuncsorbának nem kell kiegészítést biztosítania, mivel a
gyermeklétszámból eredő állami támogatás és a társulási megállapodásban rögzített kiegészítés
fedezetet nyújt a kiadásaikhoz. Jelenleg nincs Örményesről bölcsődés, ezért Örményes
önkormányzatának nem kell kiegészítést adnia a bölcsőde működéséhez. Évközi változás esetén
módosítást kérünk.

3.) Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított
úszásoktatás fedezeteként 100 e Ft.
A közfoglalkoztatáshoz – fentebb említett – 100 %-ra kiegészítést biztosít az Önkormányzat, mely
11 e Ft.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a
normatív alapon járó térítési díjkedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
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évhez képest: csökkenés közel 2%, mely egyrészt az élelmezést igénybevevők rászorultságával van
összefüggésben, másrészt a bölcsődei létszámcsökkenés eredménye.
A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás nem fedezi kiadások összegét önkormányzati
kiegészítést kell adni a feladatellátás biztosítása érdekében.

Örményes:
 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele maga után vonja az étkezési

térítési díjakból származó bevételek növekedését
 Az intézményfinanszírozás: 14,4%-kal nő. Az óvodát érintő oktatási normatív támogatás

megváltozott. Gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát
segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A
gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai,
ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. Az étkezéshez biztosított fajlagos normatíva
1,5-szeresére nőtt.
Az Önkormányzati kiegészítés majd’ 4-szeresére nő a normatív támogatás jelentős emelkedése
ellenére. Oka: egyrészt az irányítási költségekhez történő hozzájárulás, másrészt a pedagógusok és
dajkák foglalkoztatása decembertől teljes munkaidőben történik (létszámuk így az ágazati
törvények szerint számított létszámmal egyező). A pedagógus normatíva és a költségvetési törvény
szerint figyelembe vehető juttatások különbözete 144eFt (normatíva több, mert a ped. átlagbér
182667Ft, normatívából számított havi bér 185827Ft). Dajkák esetében a normatíva feletti
önkormányzati kiegészítés szükséges (195eFt), mert a normatíva szerint biztosított havi bér
107087Ft/fő, a garantált bérminimumra tekintettel az átlagbér 113500Ft/fő/hó.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a
normatív alapon járó térítési díjkedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
évhez képest: növekedés 0,5 %, mely az élelmezési térítési díj emelkedésével van összefüggésben.

4.)
5.) Kuncsorba:

 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele,- az étkező gyermekek és
alkalmazottak számának változása - maga után vonja az étkezési térítési díjakból származó
bevételek csökkenését. Itt került megtervezésre az iskolával közösen használt, illetve fogyasztott
energia költség 50%-a.

 A támogatás értékű bevétel: itt került megtervezésre az iskolával közösen használt, illetve
fogyasztott energia költség 50%-a korábban, jelenleg a működési bevételek között szerepel.

 Az intézményfinanszírozás: 5,46%-kal nő. Az óvodát érintő oktatási normatív támogatás
megváltozott. Gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát
segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A
gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai,
ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. Az étkezéshez biztosított fajlagos normatíva
1,5-szeresére nőtt.
Az 1800eFt önkormányzati kiegészítés 28,5%-ra csökken a normatív támogatás jelentős
emelkedése kapcsán. Annak, hogy a normatívához kiegészítés kell oka: egyrészt az önként vállalt
feladatok (hozzájárulás az irányítás költségeihez, SNI gyermekek ellátása, bérkiegészítés), másrészt
a pedagógusok és dajkák foglalkoztatása decembertől teljes munkaidőben történik (létszámuk így
az ágazati törvények szerint számított létszámmal egyező). A pedagógus normatíva és a
költségvetési törvény szerint figyelembe vehető juttatások különbözete 437eFt (normatíva több,
mert ped. átlagbér 171500Ft, normatívából számított havi bér 185827Ft) Dajkák esetében a
normatíva feletti önkormányzati kiegészítés szükséges (98eFt), mert a normatíva szerint biztosított
havi bér 107087Ft/fő, a garantált bérminimumra tekintettel az átlagbér 113500Ft/fő/hó. A
pedagógusokhoz és dajkákhoz kapcsolódó finanszírozás egyenlege pozitív, mely csökkenti az
önkormányzati kiegészítés összegét.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a
normatív alapon járó térítési díjkedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
évhez képest: emelkedés 144,1%-ra, mely az élelmezést igénybevevő rászorult gyermekek
számának növekedésével van összefüggésben.
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KIADÁSOK:
Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva 13 % növekedést mutat tervkoncepció
szintjéig. A növekedés jogszabály és a testületek döntéseinek – benne a társulás is –végre
hajtásából adódik.
Fegyvernek:

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását, a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A
bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok és a (2013.szeptember 1-től várhatóan bevezetésre
kerülő pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytáblával nem számolva) KJT szerint
történt. A közfoglalkoztatásban résztvevők hosszabb időtartamban 2főt érintő december-január
havi bére, az első munkahely garancia programban résztvevő 3főt érintő december havi bére került
megtervezésre. Ugyancsak itt került megtervezésre 1fő (óvodaigazgató) felmentési bére, továbbá az
SNI gyermekeket ellátó megbízási díja.

 Az egyéb személyi jellegű kiadások előző évhez viszonyítva 32,7 %-os emelkedést mutatnak. A
növekedés oka: egyszeres kifizetés (jubileumi jutalom ) összegének változása, továbbá az SNI
gyermekeket ellátó intézmények részére várhatóan fizetendő összeg.

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.
 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 A dologi kiadási szintet nagymértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás, melynek terhére

2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.
 Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként került megtervezve ( Int. finanszírozásnál

már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra, 100 eFt.
 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek

megtervezésre.(bázis alapú tervezés)
 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének csökkenése már a saját bevételeknél, illetve

szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, csökken .

Örményes:

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket, az igazgatás gyermeklétszám
arányos bérköltségét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok és a (2013.szeptember 1-től
várhatóan bevezetésre kerülő pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytáblával nem
számolva) KJT szerint történt.

 Az egyéb személyi jellegű kiadások előző évhez viszonyítva 56,13 %-os csökkenést mutatnak. A
csökkenés oka: elsősorban az egyszeri kifizetések csökkenése (jubileumi jutalom). A pedagógusok
továbbképzésére államilag biztosított normatíva nullára csökkent (2011-ben 10500 Ft/fő, 2012-
ben 6300 Ft/fő 2013-ban 0Ft/fő).

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.
 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 A rehabilitációs kiadások alapjául szolgáló összeg nem változott.
 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek

megtervezésre.(bázis alapú tervezés)
 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve

szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, nő.

Kuncsorba

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket, az igazgatás gyermeklétszám
arányos bérköltségét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok és a (2013.szeptember 1-től
várhatóan bevezetésre kerülő pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytáblával nem
számolva) KJT szerint történt. Az SNI gyermekek ellátására 0,2fő gyógypedagógus bére került
megtervezésre.

 Az egyéb személyi jellegű kiadások előző évhez viszonyítva 4,97 %-os emelkedést mutatnak. A
növekedés oka: az irányításhoz kapcsolódó útiköltség térítés (óvodaigazgató). A pedagógusok
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továbbképzésére államilag biztosított normatíva nullára csökkent (2011-ben 10500 Ft/fő, 2012-
ben 6300 Ft/fő 2013-ban 0Ft/fő).

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.
 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek

megtervezésre.(bázis alapú tervezés)
 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének csökkenése már a saját bevételeknél, illetve

szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik.

A 2013. évi költségvetés nem tartalmaz beruházást, felújítást.


8./ Összegzés
Az intézmény 2013. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A
költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési dij beszedésével-számlázásával
foglalkozik. 2012. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0 Ft a hátralék állomány.

III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

l./ Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.016 fő. Jelentős változás nincs, az
előző évi lakosságszám 7.093 fő volt.

2./ Az ellátottak közül - a 2012. jan. 1-i adatok szerint l8 éven aluli 1.477 fő (csökkenő), aktív korú
3.537 fő (csökkenő), 60 éven felüli 2.002 fő (növekvő).

3./ , A feladatokat 6,36 .statisztikai fővel látjuk el.

4./ A rendelkezésre álló épületek:
- Művelődési Ház, Felszabadulás u. l84. kis épület 175 m2

A B C D E F Össz.

vezető igazgató 1,000 1,000

vezető könyvtáros 1,000 1,000

gazdaságvezető 0,750 0,750

vezető összesen 0,750 2,000 2,750

szakdolgozó könyvtáros 1,000 1,000

művelődésszervező

turisztikai előadó

házgazda 0,050 0,050

pénztáros 0,060 0,060

eladó 1,000 1,000

szakdolgozó össz. 1,050 0,060 1,000 2,110
technikai gondnok 1,000 1,000

karbantartó

takarító 0,500 0,500

technikai összesen 0,500 1,000 1,500

összesen 0,500 1,050 1,060 0,750 3,000 6,360



18

nagy épület 375 m2

összesen: 532 m2

- Könyvtár , Felszabadulás u. l46. 324,3 m2

- Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50. 281 m2

- Összesen: 1.137,3 m2

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az
önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására, de sajnos állapotuk egyre
romlik. Ez minden épületre elmondható, szükséges volna ezek felújítására.

A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében,
mivel az esővíz az épület alá folyik.

A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet nem található meg a tervkoncepció szerint
készített költségvetési tervben.

5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az
intézmény munkatervét a januári ülésén fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület.

A Majális, a Diák-Gulyásfesztivál és a Virágzó Tisza Napja a hagyományok szerint az
elkülönített összegből nem valósítható meg. . Olyan pályázat a mai napon nem ismert, amely ezt a
problémát megoldaná.

Az intézmény munkatervében szerepelnek ezek az események, de nem biztos, hogy mind
megvalósítható.

6/1 A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a
közgyűjteményi munkát.

2012-ben 10 fenntartott művészeti csoportot (4 tánc, 3 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1
fafaragó) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is
bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Az 5. pontban nem részleteztük azokat a
felkéréseket, amelyek az idei évben érkeztek a csoportokhoz. Az utaztatási költségeket a Baldácsy
Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni.

Tudjuk, hogy gazdasági válságban a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális
kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költéseiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére
nem számítunk.

6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy
részét. 2005. évi LXXXVIII. törv. 2-3§-a szerint közérdekű önkéntes munka, melyet a hivatkozott
törv. 6.§(5) alapján nem kötelező írásba foglalni, mert alkalmanként a kötelező időszakot nem
haladja meg, az önkéntesek nem kérték.
Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan, vagy azt meghaladó mértékben segítenek
bennünket az önkéntesek a munkájukkal.

Az eddigi önkéntes kapcsolataink szerint alkalmanként (sajnos, nem minden rendezvényhez,
közösséghez kapcsolódóan)
 teljes hangosítás, fénytechnika
 fényképezés, hangfelvétel készítés, digitalizálás, filmezés stb.
 fordítás
 rendezvénysegítők
 szervezési önkéntesek
 karbantartási segítség
 takarítási segítség
 könyvtári kölcsönzési segítség
 helytörténeti rendszerezés
 jelmezkészítés bizonyos részei, tervezés
A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a községben

működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és



19

egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a
véradásnak Támogatjuk a civil szervezeteket pályázatkereséssel, szervezeti élet működtetéséhez
szükséges alapokkal.

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása

BEVÉTELEK:

Az intézmény működési bevételeit a várható szinten tervezte meg. Kisebb mértékű
növekedéssel a kávéházi bevételnél számoltunk

Az intézményfinanszírozást szintén a tervkoncepció szerint terveztük . A normatív támogatás
csökkenését az okozta, hogy előző évben a költségvetési törvény egy összegben határozta meg a
támogatást az üzemeltetési,igazgatási, sport és kulturális feladatokra. Így a Művelődési Ház által
tervezhető összeget a tervkoncepcióban a Képviselőtestület hagyta jóvá, 2013 évben pedig a
törvény az előző évekhez hasonlóan egy lakosra állapította meg a kulturális normatív támogatást.

Az átvett pénzeszközök között a könyvtári adományozásként előző év tapasztalata alapján várt
összeg szerepel a tervben.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti
bértábla alapján számoltuk.

Az előző évihez képest növekedést jelentett a minimálbérváltozás, és a könyvtári
óraszámemelés.

A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük
meg.

A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat
előző évi szinten, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A
kávéházi árubeszerzés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel.

8./Az intézmény költségvetését feszítettnek ítélem meg.

Az intézmény dolgozói és önkéntesei mindent meg fognak tenni azért, hogy teljesíteni lehessen.

9./ Az intézmény kint levősége 2012. december 31-én : 79.078 Ft

IV. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 11,38 fő. Ebből 2 fő közfoglalkoztatott, 9,38 fő
foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik.

BEVÉTELEK

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági
tevékenységből származó bevételek mint intézményi működési bevételek.
Sajátos működési bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), a
gépjárműadó. Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt állami támogatás
(normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által
közölt igények felmérése alapján)
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között tervezzük a szippantó autók bérleti díját, valamint a
lakásértékesítés várható bevételét.
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Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson
belülről kapott összegeket ( társult önkormányzatok megállapodás szerinti működési hozzájárulásai,
TB finanszírozás az egészségügy részére, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági
támogatás (földalapú).
Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2013. évi bevételei.
A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre.

KIADÁSOK
A személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabályoknak, valamint a
Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre .
A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2012. évi tény adatokat, valamint a
tervkoncepcióban meghatározottakat.
(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül)irodaszer, munkaruha költségek,
Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi
kiadások, könyvvizsgáló díja, gyermek étkeztetéshez kapcsolódó kiadások, különböző adók, díjak
egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadások.
A támogatásértékű kiadásoknál került tervezésre az iskola fenntartási hozzájárulás összege.
Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett támogatás, valamint a
BURSA HUNGARICA ösztöndíj, egyéb eseti pénzbeni ellátások
A felhalmozási kiadást nem terveztünk.
Az egyéb támogatások kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által
folyósított minden szociális ellátás : rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, átmeneti, valamint
temetési pénzbeli segélyek,
A hitel visszafizetések előirányzata a szerződésekben meghatározott ütemezés szerint tartalmazzák
a felhalmozási célú hitelek törlesztési összegét.
Az adott kölcsönök tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt. A Tartalékok tervezése a
koncepcióban meghatározott feladatokra történt.

A felsoroltakon kívül a közfoglalkoztatás keretében 2 fő településőr foglalkoztatása valósul meg.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

2007. 04.01. napjától Fegyvernek-Örményes körjegyzőségi feladatokat Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala látja el. (a továbbiakban: Hivatal) rendkívül komplex, szerteágazó munkát
végez. Működését a központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testületi, bizottsági döntések, a belső
utasítások és szabályzatok jelentősen befolyásolják.
A Körjegyzőség 2013. február 28. napjával megszűnt.

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri
Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-
ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott
Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:
a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs
feladatokat;
b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a
képviselő-testület munkáját;
c.) közreműködik a testületi szervek (képviselő-testület és bizottságai ) által tárgyalandó írásos
előterjesztések elkészítésében;
d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a
polgármester és a jegyző operatív vezetésével.
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2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az
ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal
a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel,
civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel,
b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település
lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2013. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 19,63 fő az alábbiak szerint:

Átlaglétszám
FEGYVERNEK 19,63 fő
polgármester 1 fő
jegyző 1 fő
aljegyző 1 fő
IGAZGATÁSI CSOPORT 5,63 fő
PÉNZÜGYI CSOPORT 9 fő
CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK 2 fő

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek
megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző, aljegyző polgármester bére, kapcsolódó járulékok.
Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei. Ezen kívül itt kerülnek
megtervezésre 2013. február 28. napjáig felmerülő költségei , valamint a szociális ellátások közül a
kötelező állami feladatok kiadásai (rendszeres szociális segélyek, normatív lakásfenntartási
támogatások, ápolási díjak, rendszeres,- kiegészítő gyermekvédelmi támogatások, óvodáztatási
támogatás, időskorúak járadéka)

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő
intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri
Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna
előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további
ételek előállítását.
Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):
Konyha

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna
Bölcsőde 9 9 9 9
Óvoda 222 221 156
Iskola 327 145
Felnőtt 146
Összesen 9 231 703 310

Étterem
Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna
Óvoda 51 50 28
Iskola 209 26
Felnőtt 199
Összesen 51 458 54
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A két telephelyen naponta átlagosan 1 161 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény
kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 89,31 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan
120 fő részére biztosítunk ebédet. Az iskolás étkezőknél csak ebédet és uzsonnát biztosítunk. A napi
feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további
ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2013. évben 19 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő
nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Az intézményvezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés
alapján látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási
munkákat. Az ételek előállítását naponta 12 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő fizikai
dolgozóra 97 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az
Étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. Az előző évi előirányzathoz képest az alkalmazotti
létszám négy fővel növekedett, mivel az általános iskolai tálalókonyhás dolgozók 2013. január 1-
jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Egy fő takarító és a 3 fő konyhalány feladatait
közmunka program keretében foglalkoztatott dolgozók végzik.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:
Munkakör megnevezése Bértábla szerinti Létszám (fő)
Intézményvezető F/7 1
Gazdasági ügyintéző E/7 1
Adminisztrátor C/1 1
Gépjárművezető B/5 1
Szakács( konyhavezető helyettes) B/4 1
Szakács( konyhavezető helyettes) B/6 1
Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/5 1
Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/3 1
Konyhai kisegítő A/3 1
Konyhalány A/4 1
Konyhalány A/5 1
Konyhalány A/7 1
Konyhalány A/8 1
Konyhalány A/11 1
Konyhalány A/12 3
Konyhalány A/13 1
Takarító A/11 1
Összesen 19

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:
Hársfa úti Konyha: 288 m2
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2
Iroda épület: 165 m2
Hunyadi úti étterem: 526 m2

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építményt
jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas
az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges
lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése.
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Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. A tárgyi eszköz
ellátottságot tekintve az elavult főző edények folyamatos cseréjét tervezzük a rendelkezésre álló
anyagi kereteken belül.

Az éves költségvetés bevételének főösszege 137 818 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az
intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma
és rezsi alapján terveztük, ami 132 056 e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest 5 075 e Ft-
tal alacsonyabb. A bevétel csökkenést az ellátottak létszámának (iskolásoknál az uzsonna, idős
ellátottaknál az ebéd igénybevételének) csökkenése okozza. Ebben az évben az előző év teljesítését
figyelembe véve rendezvényi étkeztetésre 960 e Ft-ot terveztünk.. 2013. január 1-jén a
nyersanyagkészlet nyitó egyenlege 3 756 e Ft.
Az egyéb intézményi működési bevételek összege 1 372 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 137 818 e Ft. Személyi juttatásként 25 891 e Ft-ot terveztünk.
Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel számolva, az önkormányzati
határozat alapján 19 fő dolgozói létszámmal 25 696 e Ft. A bérkiadás az előző évi
tervkoncepcióhoz viszonyítva 5 458 e Ft-tal magasabb, ami az alkalmazotti létszám növekedés
miatt (15 főről 19 főre) adódik. Az egyéb személyi jellegű kiadások összege 195 e Ft. Az előző
évhez képest ez az összeg 24 e Ft-tal magasabb.
A dologi kiadások összege 104 990 e Ft, ami az előző évi előirányzathoz képest 2 679 e Ft-tal
alacsonyabb. Élelmezésre 78 412 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások
fedezetére 18 044 e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások összege 8 534 e Ft. Az energia
előirányzatot a 2011-es évi szinten terveztük, a várható áremelkedéseket nem vettük figyelembe,
ezért ebben az évben az előirányzat túllépése várható. Konyhai eszközök vásárlására 127 e Ft-ot
tudunk ebben az évben fordítani. A nagykonyhai berendezések karbantartására, javítására 508 e Ft-
ot tervezünk, figyelembe véve az előző év tapasztalatait.

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az intézmény irányítását Nardai Dániel megbízott
intézményvezető, az egyes részlegek irányítását, feladatainak bonyolítását a részlegvezetők végzik.

Az intézmény által ellátandó feladatok az 92/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított alapító
okirat alapján az alábbiak:

Kötelező feladatok:
1. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek, csatornák, holtágak üzemeltetése. (Fegyvernek

vízszolgáltatás)
2. Szennyvízkezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
3. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek,Tiszabő,Kuncsorba,Örményes

4. Közutak üzemeltetése.
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
7. Zöldterület kezelés
8. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
10. Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)
11. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Önként vállalt feladatok:
1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.

2. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)
3. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
4. Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
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Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból is ellát irányítási feladatot, az alábbiak szerint: mezőőri
tevékenység és közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonnyilvántartás, stb.

A rendelkezésre álló vagyont és eszközöket a részletes indoklásnál mutatjuk be. Az intézmény által
elkészített mellékletekben szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat -,
terveztük meg a 2013 évi bevételeket-kiadásokat.

2013 évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

Személyi juttatások bér/járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, közalkalmazotti törvényben előírt soros
előrelépések megtervezésével.
Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatorna díjak): 2012 évi teljesülés alapján.
Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került
meghatározásra, gázolaj nettó 370 Ft, benzin nettó: 340 Ft.
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Munkakör megnevezése
Közalkalmazotti besorolás szerint

foglalkoztatott fő, (8 órás álláshely) Összesen
A B C D E F G

Intézményvezető 1
Részlegvezetők 1 1 1 2
Halászati őr 1 1
Műszaki előadó 1 1
Gazdasági előadó 1 1 2
Növénytermesztő gépész 1 1
Traktoros, mezőgazdasági
vontatóvezető

4 4

Temetőőr 1 1
Egyéb fizikai munkakör 1 2 1(0,75) 4(3,75)
Köztisztasági munkagép
járművezető

1 1

Segédmunkás 4 (3,5) 1 5 (4,5)
Lakatos 1 1
Festő-mázoló 1 1
Asztalos 1 1
Kőműves 2 2
Pénztáros 1 1
Pénzügyi előadó 1 1
Levélkézbesítő, díjbeszedő
Villanyszerelő 1 1
Temető gondnok 1 1
Telepőr

ÖSSZESEN 8 (7,5) 14 2(1,75) 6 1 1 32(31,25)

A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat
Foglalkoztat

ott (fő)

8 órásra
átszámított

foglalkoztatott
(fő)

1. Növénytermesztés,állatteny.és kapcs.szolgáltatás 8 8
2. Erdőgazdálkodás 0 0
5. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 0 0
6. Települési hulladék begyűjtés, szállítás 3 3
7. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 0
8. Közutak, hidak üzemeltetése 1 1
9. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 4 3,75
10 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3
11 Zöldterület kezelés 1 1
12 Piac 4 4
13 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** 1 1
14 Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1
15 Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 1
16 Köztemető fenntartás, működtetés 5 4,5

Összesen: 32 31,25
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36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek vízszolgáltatás:

A vízszolgáltatással kapcsolatos feladatok 2013.január 1-től a Tiszementi Regionális Vízművek látja ell
Feladatunk a 2012-ben kiszámlázott vízdíj számlák beszedése a kintlévőségek behajtása
Bevételek (12.084 eFt)
A bevételek tervezésénél a 201 évi tény adat alapján 32.200 m3 értékesített vízmennyiséggel terveztünk.

Kiadások (8.653 eFt)
8 fő bér és járulékai. A 2012. decemberi bére került tervezésre

A szakfeladat egyenlege: +3.431 eFt

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva,A szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása nem
az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik Az üzemeltetést 2012.január
1-től A szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmű végzi.

Bevételek (26.715 eFt)

A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről 17.000 m3, ebből lakossági 10.000 m3, 7.000 m3 közületi
szennyvíz beszállítása várható éves szinten.

Kiadások (19.938 eFt)
2012.december hó-ra járó 3 fő bére és járulékai kerültek tervezésre.
10.000 m3 szennyvíz ártalmatlanítási költsége került tervezésre.

A szakfeladat egyenlege: + 6.777 eFt

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek ):

Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén 2013. évre Fegyvernekről 1.000 t, kommunális hulladék
begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük.
Az elhelyezés költsége + 3.677.- Ft/t összeggel nettó 11.665 Ft/t –ra emelkedett.
A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el.
Tevékenységünk bővült Tiszabő, Kuncsorba,,Örményes községek szemétszállításának végzésével.

Bevételek (43.007 eFt)
Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

Kiadások (41.618eFt)
4 fő járulék és bér. (Feladatarányosan tervezve)
Felújítás, beruházás nincs tervezve, karbantartás az előző év alapján, hajtó, kenőanyag az előző év alapján
(Feladatarányosan tervezve).

Szakfeladat egyenlege: + 1.389 eFt

522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz.
Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.
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Kiadások: (3.308 eFt)
1 fő bér és járulékai.
Útfelújítás emulzió és kő vásárlás, karbantartás az előző év alapján.

Bevétel:
A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik.

Szakfeladat egyenlege: - 3.308 eFt

680001 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 4
fő fizikai dolgozó lát el.

Bevételek (3.434eFt)
A lakások bérbeadásából származó bevétel.

Kiadások (10.826 eFt)
4 fő bér és járulékai.
A kiadások minimális felújítási, energia költségeket tartalmaznak.
Tervezésre került a Hársfa út 13/D felújítása + 2.540 eFt értékben.

Szakfeladat egyenlege: - 7.392 eFt

680002 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása,
melyet 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó lát el.
Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, GTS,Datanet,
Invitel, UPC)

Bevételek (6.529 eFt)
A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó
bevétel.

Kiadások (8.203eFt)
3 fő bér és járulékai.
A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak.

Szakfeladat egyenlege: - 1.674 eFt

81300012 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek
gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 1 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület
tisztántartása is az intézmény feladata.

Bevételek (0 eFt)
A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások (2.286 eFt)
1 fő bér és járulékai.
Karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.
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Szakfeladat egyenlege: - 2.286 eFt

84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és
külterületét lefedi,fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza..

Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m.
Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített
szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében
öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására
évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

A feladatokat 1 fő részlegvezető

Bevételek (267 eFt)
Mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntőző víz értékesítés.

Kiadások (4.517 eFt)
1 fő bér és járulékai.
Energiaköltség és öntözővíz vásárlás.
Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 4.250 eFt

93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen
208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata sportpálya sportolásra alkalmas
állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási
munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt)
A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (2.863 eFt)
1 fő bér és járulékai.
Energiaköltség.
Karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 2.863 eFt

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük.
A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 5 fő látja el.
4 fő fizikai és 1 szellemi dolgozó látja el.

A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:
1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2,
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2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2,
3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2,
4.) Izraelita temető 2113 m2,

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 (2,5) fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi.

Bevételek (21.241 eFt)
Sírhely váltás és újraváltás,temetkezési szolgáltatás tervezése

Kiadások (17.312 eFt)
5 fő bér és járulékai.
Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: + 3.929 eFt

0100000 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:

.
2013 évben a vetésterület összesen 234,8 ha: őszi búza 108,8 ha, őszi árpa 21 ha, őszi káposzta repce 52 ha,
53 ha olaj napraforgó.
A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 6 fő fizikai dolgozó végzi, 2 fő
adminisztratív tevékenységet végez.
Az alacsonyabb termőterület ellenére a terméshozamok az előző év hozamai alapján tervezve, az input anyag
felhasználás a magasabb hozam elérése érdekében nagyobb mennyiségben tervezve. A hatékonyság növelése
érdekében szükséges munkagépek beszerzése válik szükségessé.

Bevétel: (62.134eFt)
Mezőgazdasági termelésből származó bevétel.
Földalapú támogatás.
A gyep területét bérbe adás.
Szolgáltatás nyújtás bevétele.
Terület bérbe adás bevétele

Kiadás: (50.811 eFt)
8 fő bér és járulékai.
Termeléshez szükséges készlet és anyagbeszerzés.
Energiaköltség..
Esetlegesen szükséges bérmunka költségei.
Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: + 11.323 eFt

.

020000 - Erdőgazdálkodás:

2013 saját önkormányzati területeken puha fa 100 q,, értékesítését tervezzük.
Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk,. A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett
fizikai létszámmal végezzük el. A feladatokat 1 erőgép látja el.

Bevétel (414 eFt)
Fa értékesítéséből származó bevétel.

Kiadás (414 eFt)
Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve.
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Szakfeladat egyenlege: 0 eFt

0113001 – Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése:

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a Szakiskolánál szaporított egynyári és évelő dísznövények
kiadásai, melyek a település közterületeire kerülnek kiültetésre.

Bevétel (381 eFt)
A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Közvetett módon a megtermelt növények értéke bevételként
kimutatható.

Kiadás (381 eFt)
Egynyári és évelő dísznövények szaporítóanyagának beszerzése.

Szakfeladat egyenlege: 0 eFt

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi
búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).
A szakfeladat tevékenységét 4 fő dolgozó látja el.

Bevételek (2.413 eFt)
Közterület foglalási díjak. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Felszabadulás út 161. szám alatt
kialakított elárusító helyek után beszedett közterület foglalási díjak adják
Vendel napi búcsú bevétele.

Kiadások (7.088 eFt)
4 fő bér és járulékai.
Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján.

Szakfeladat egyenleg: - 4.675 eFt

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a
halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás,
Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.
A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el.

Bevételek (12.524 eFt)

A bevételek tervezésénél a 1.030 db éves horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy), valamint 330
db napi területi engedély értékesítésével számoltunk.

Kiadások (12.284 eFt)
1 fő bér és járulékai.
Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty,
valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése.
Egyéb kiadások, hajtó, kenőanyag, karbantartás előző évi felhasználás alapján.
Szakfeladat egyenlege: + 240 eFt
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Összegzés

Az intézmény 2013. évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal
összhangban van.
A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállat tevékenységeinek köréből adódó
feladatokra épül.

A költségvetési tervkoncepcióban foglaltak szerint elkészített 2013. évi költségvetés tervezetben intézményi
szinten a Kötelező feladatok esetében 134.222 eFt bevétellel szemben 127.267 eFt kiadás jelentkezik, a
feladatellátás egyenlege: + 6.955 eFt.

A költségvetési tervkoncepcióban foglaltak szerint elkészített 2013. évi költségvetés tervezetben intézményi
szinten a Önként vállalt feladatok esetében 75.453 eFt bevétellel szemben 63.890 eFt kiadás jelentkezik, a
feladatellátás egyenlege: + 11.563 eFt.

A költségvetési tervkoncepcióban foglaltak szerint elkészített 2013. évi költségvetés tervezetben intézményi
szinten 209.675 eFt bevétellel szemben 191.157 eFt kiadás jelentkezik, az intézmény tervezett többlet
bevétele + 18.518 eFt.

C) ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata:

Az alapellátás jelenti az egészségügyi rendszer bázisát, mely a felnőtt és gyermek háziorvosokból
áll.
A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást,
felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg
gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében,
indokolt esetben a beteg otthonában végzi. Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek
szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel.
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a
képzettségüknek megfelelően végezhetnek.
A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a
hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén
szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet),
vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól)
szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása során a fogorvos a következő feladatokat végzi:
szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a
gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi.

Az intézmény által ellátottak száma:

Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők:
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Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 4 db
- ebből vállalkozás 3 db 1 db 2 db 0 db

Ellátottak száma: 5.556 fő 1.539 fő 7.095 fő 1.481 fő

Ügyeletben ellátottak száma: - Fegyvernek 7 016 fő
- Örményes 1 114 fő
- Kuncsorba 621 fő
- Tisztagyenda 989 fő
- Tiszaroff 1 642 fő
_____________________

Összesen:11 382 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés: Várandós
anyák száma:

0-6 éves korú
gyermekek

Oktatási
int.nem járó ,
otthon gond.

Oktatási
intézménybe
járó gyermek

Óvodába járó
gyermek

I. körzet 7 120 211 42
II. körzet 3 130 156 104
III. körzet 8 127 142 77
IV. körzet 9 140 169 36

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.
Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, amit vállalkozó orvosok látnak el. A
harmadik körzetet 2013. január 01-től Dr Otrosinka Sylwia háziorvos működteti vállalkozási
formában. A III. számú háziorvosi szolgálatot működtető Dr Méhész Judit 2013. február 11-től
felmondta a feladat-ellátási szerződését, mely szerint 2013. augusztus 11-től az önkormányzat feladata
lesz a praxis működtetése.
A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II.
számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási
formában működteti.
A fogászati szolgálat I.-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti
vállalkozási formában.
Az ügyeleti szolgálatban 11 fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont
ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff és
Fegyvernek. Az asszisztensek és az 5 gépkocsivezető közül 4 fő megbízási díjas dolgozó, 1 fő
gépkocsivezető 2013. április 01-től főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat. Az 1 fő főállású
gépkocsivezető bére 2013. évre 604 eFt többletkiadást jelent az orvosi rendelő részére.
A védőnői szolgálat 2013. január 01-től 4 területi körzettel működik. Jelenleg a négy fő területi védőnő
munkáját két fő közalkalmazott védőnő látja el. Szabadság és egyéb távollét esetén a helyettesítést
szajoli védőnőkkel kötött megbízási szerződés alapján tudjuk ellátni.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: Besorolás szerint: Engedélyezett létszám:

86210111 Háziorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi E.08 0,24
részmunkaidős fizikai A.08 0,21
részmunkaidős fizikai A.11 0,21

86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi D.05 1

teljes munkaidős szellemi E.08 0,2
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üres álláshyely H.05 1
részmunkaidős fizikai A.08 0,18
részmunkaidős fizikai A.11 0,18

8623011 Fogorvosi alapellátás
részmunkaidős szellemi E.08 0,2
részmunkaidős fizikai A.08 0,18
részmunkaidős fizikai A.11 0,18

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
üres álláshely F.02 1

üres álláshely F.09 1
teljes munkaidős szellemi G.09 1
teljes munkaidős szellemi F.05 1
teljes munkaidős szellemi E.08 0,2
részmunkaidős fizikai A.08 0,18

részmunkaidős fizikai A.11 0,18
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

teljes munkaidős szellemi E.08 0,1
részmunkaidős fizikai A.08 0,09
részmunkaidős fizikai A.11 0,09
teljes munkaidős fizikai 1

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
teljes munkaidős szellemi E.08 0,05
részmunkaidős fizikai A.08 0,04
részmunkaidős fizikai A.11 0,04

Összesen: 9,75 fő

A takarítási feladatokat 2 fő látja el napi 7-7 órás munkarendben. A 2013. január 01-től 5 településsel
működő ügyeleti szolgálat miatt megnövekedett a takarítással kapcsolatos feladat. A többlet munka
miatt kérjük a Képviselőtestületet, hogy a takarítőnők munkaidejét 8-8 órában engedélyezni
szíveskedjenek. A létszám 0,25 fővel, a személyi juttatás és járuléka 341 eFt-tal emelkedne, így az
engedélyezett létszámkeret 10 főre módosulna.

2013. évben közcélúak foglalkoztatása keretein belül 2 főt (fizikai) szeretnénk foglalkoztatni a
technikai személyzet szabadság idejére történő helyettesítésre.

A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése,
alkalmasak- e a funkció ellátására.

A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új
(fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2.
A felújított háziorvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló
60/2003.(X.20.) sz. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel.
A védőnői és fogászati szolgálat épülete nem felel meg a fenti előírásoknak, ezért 2012. decemberében
pályázatot nyújtottunk be, melynek pozitív elbírálása esetén az ellátást a felújítási munkák alatt is
szükséges biztosítani, ezért ez további többlet kiadást eredményzehet.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 51.686 eFt.
A rendelő működési bevétele 4.726 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása
biztosítja.
Támogatás értékű bevételt Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff községek ügyelethez
történő hozzájárulása, valamint aTB egészségügyi finanszírozás adja.

- Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti hozzájárulása előreláthatólag 6.001
eFt. A végleges hozzájárulást a 2013. évi költségvetés zárása után tudjuk realizálni.
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- A TB egészségügyi finanszírozás 27.615 eFt, mely nem fedezi az Önkormányzati
kiegészítés nélküli működést.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 13.344 eFt.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 51.686 eFt.
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek
keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes
nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 24.218 eFt-ot tervezett.
Ebből bérjellegű kiadás 23.968 eFt, mely a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve.
Egyéb személyi jellegű kiadások 250 eFt, amely a védőnői szakfeladaton a védőnők utazási
költségtérítése.
A dologi kiadások összege 20.933 eFt, ebből gáz- és villamos energia 2.183 eFt. Szolgáltatási díjak
12.957 eFt, melyből hétközi és hétvégi ügyeleti díj 12.197 eFt, a házi gyermekorvosi helyettesítés
december havi díja 400 eFt és az iskolaorvosi ellátás 360 eFt. Egyéb dologi kiadás (gyógyszer,
vegyszer, szakmai anyag, irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, veszélyes hulladék ártalmatlanítás,
kártevőirtás, …. Stb.) a működési feltételeket szolgálja, mely 5.793 eFt.

A jelenlegi OEP-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos
nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést csak önkormányzati támogatással
tudjuk fenntartani.

„Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a helyi önkormányzatok feladata:

„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési
intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó Orvosi Rendelő fenntartását a legkisebb humán és
anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk ellátni.
A tervezésről elmondható, hogy rendkívül szigorú takarékosság jellemzi és a szigorú tervezés miatt
a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra
nincs a költségvetésben forrás.
A tartósan fennálló betöltetlen házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátása miatt az
OEP finanszírozás 60 %-ára jogosult az intézmény. 2008. augusztus 01-től megüresedett házi
gyermekorvosi állásra a folyamatos pályáztatás ellenére a mai napig nem érkezett pályázat.

2013. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő
szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, valamint a
védőnői állások pályázat útján történő betöltése a kettő üres körzetben.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

Az intézmény 2013. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)
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Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 2.540 eFt felújítási feladatot tartalmaz, Hársfa úti szolgálati
lakás felújítását tervezzük a Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az előterjesztés
megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2013. március 12.

(: Tatár László :)
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á.
Angyal Csaba



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
W KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE W
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP.
──────────────────────────────
B E V É T E L 92312 92312

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 26953 26953
= INTÉZMÉNYI MÜK. 26953 26953
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 65359 65359
= NORMATÍV TÁMOGAT 56707 56707
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 4337 4337
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 4337 4337
= MEGÁLL.KORREKCIÓ -3590 -3590
= SZOC. POL. 7905 7905
» MEGÁLLAPODÁS SZ 3590 3590
» ÖNKORMÁNYZATI K 4315 4315

K I A D Á S 92312 92312
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 40108 40108
= BÉR 36769 36769
= EGYÉB 3339 3339
- JÁRULÉKOK 10803 10803
- DOLOGI KIADÁSOK 41101 41101
= ENERGIA KIADÁSOK 4351 4351
= KÖTÖTT DOLOGI KI 450 450
= EGYÉB DOLOGI KIA 3473 3473
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 32827 32827
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 300 300
= MÜKÖDÉSI CÉLU 300 300

ÁTLAGLÉTSZÁM 23.32 23.32
===============================================================================

II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS
──────────────────────────────
B E V É T E L 185640 185640

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 10084 10084
= INTÉZMÉNYI MÜK. 10084 10084
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 893 893
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 893 893
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 893 893

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 174663 174663
= NORMATÍV TÁMOGAT 150919 150919
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -2241 -2241
» EGYÉB ÖNKORMÁNY -2241 -2241
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 100 100
= SZOC. POL. 25385 25385
» ÖNKORMÁNYZATI K 25385 25385
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F 500 500

K I A D Á S 185640 185640
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 109936 109936
= BÉR 104446 104446
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= EGYÉB 5490 5490
- JÁRULÉKOK 28779 28779
- DOLOGI KIADÁSOK 46925 46925
= ENERGIA KIADÁSOK 6501 6501
= REHABILITÁCIÓS H 923 923
= KÖTÖTT DOLOGI KI 100 100
= EGYÉB DOLOGI KIA 5122 5122
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 34279 34279

ÁTLAGLÉTSZÁM 58.15 58.15
===============================================================================

III.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
──────────────────────────────
B E V É T E L 29666 29666

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5662 5662
= INTÉZMÉNYI MÜK. 5662 5662
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 37 37
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 37 37
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 23967 23967
= NORMATÍV TÁMOGAT 7998 7998
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 14889 14889
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 14889 14889
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1080 1080

K I A D Á S 29666 29666
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 13255 13255
= BÉR 12488 12488
= EGYÉB 767 767
- JÁRULÉKOK 3525 3525
- DOLOGI KIADÁSOK 12886 12886
= ENERGIA KIADÁSOK 3984 3984
= KÖTÖTT DOLOGI KI 1080 1080
= EGYÉB DOLOGI KIA 7822 7822

ÁTLAGLÉTSZÁM 6.36 6.36
===============================================================================

IV.ÖNKORMÁNYZAT
──────────────────────────────
B E V É T E L 748025 748025

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 90008 90008
= INTÉZMÉNYI MÜK. 16903 16903
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 73105
» HELYI ADOK 62125 62125
» ÁTENGEDETT KÖZP 10980 10980

- TÁMOGATÁSOK 544133 544133
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 544133
» EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 544133

- FELHALMOZÁSI ÉS T 4560 4560
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 4560 4560
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 37749 37749
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 37749 37749
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 37749 37749

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 20563 20563
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 20563 20563
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3525 3525
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 2025
= FELHALMOZÁSI KÖL 1500 1500
- HITELEK 47487 47487
= MŰKÖDÉSI C. HITE 47487 47487
» RÖVID LEJÁRATÚ 47487 47487

K I A D Á S 748025 748025
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 23817 23817
= BÉR 17004 17004
= EGYÉB 6813 6813
- JÁRULÉKOK 5988 5988
- DOLOGI KIADÁSOK 117565 117565
= ENERGIA KIADÁSOK 14666 14666
= EGYÉB DOLOGI KIA 56999 56999
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 45900 45900
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 9020 9020
= MÜKÖDÉSI CÉLU 9020 9020
- EGYÉB TÁMOGATÁS 2460 2460
- TARTALÉK 4500 4500
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 4000
» POLGÁRMESTERI K 3000 3000
» 23/2002.(VI.1.) 1000 1000
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 500
» KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 500

- HITEL VISSZAFIZET 16096 16096
= FELHALMOZÁSI CÉL 16096 16096
» HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 16096

- INTÉZMÉNY FINANSZ 527083 527083
= INTÉZMÉNY FIN. M 493793 493793
= SZOC. POL. 33290 33290
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1680
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 800
= FELHALMOZÁSI CÉL 880 880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 39816 39816
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 39816 39816
» EGYÉB MC. TÁM.É 39816 39816

ÁTLAGLÉTSZÁM 11.38 11.38
===============================================================================

01.KISKERESKEDELEM(HÚS)
──────────────────────────────
B E V É T E L 15000 15000

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 15000 15000
= INTÉZMÉNYI MÜK. 15000 15000
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S 14284 14284

-----------------------------------------------------------
- SZEMÉLYI JUTTATÁS 1496 1496
= BÉR 1496 1496
- JÁRULÉKOK 404 404
- DOLOGI KIADÁSOK 12384 12384
= ENERGIA KIADÁSOK 243 243
= EGYÉB DOLOGI KIA 12141 12141

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00
===============================================================================

02.KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 4700 4700

-----------------------------------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2400 2400
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2400 2400
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2400 2400

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 2300 2300
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 2300 2300

K I A D Á S 7661 7661
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 4812 4812
= BÉR 4812 4812
- JÁRULÉKOK 1349 1349
- DOLOGI KIADÁSOK 1500 1500
= EGYÉB DOLOGI KIA 1500 1500

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 4.00
===============================================================================

03.VESZÉLYES HULLADÉKKEZELÉS
──────────────────────────────
B E V É T E L 89 89

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 89 89
= INTÉZMÉNYI MÜK. 89 89

K I A D Á S 1540 1540
-----------------------------------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 1540 1540
= EGYÉB DOLOGI KIA 1540 1540

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

04.KÖZVILÁGÍTÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 15675 15675
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-----------------------------------------------------------
- DOLOGI KIADÁSOK 15675 15675
= ENERGIA KIADÁSOK 14423 14423
= EGYÉB DOLOGI KIA 1252 1252

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

05.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 47487 47487

-----------------------------------------------------------
- HITELEK 47487 47487
= MŰKÖDÉSI C. HITE 47487 47487
» RÖVID LEJÁRATÚ 47487 47487

K I A D Á S 16096 16096
-----------------------------------------------------------

- HITEL VISSZAFIZET 16096 16096
= FELHALMOZÁSI CÉL 16096 16096
» HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 16096

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

06.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS
──────────────────────────────
B E V É T E L 1667 1667

-----------------------------------------------------------
- FELHALMOZÁSI ÉS T 1667 1667
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 1667 1667

K I A D Á S 354 354
-----------------------------------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 354 354
= EGYÉB DOLOGI KIA 354 354

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

07.CIVIL SZERV. MŰK. TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 7700 7700
-----------------------------------------------------------

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 7700 7700
= MÜKÖDÉSI CÉLU 7700 7700
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

08.CIVILSZERV.PROGRAM TÁM.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 800 800
-----------------------------------------------------------

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 800 800
= MÜKÖDÉSI CÉLU 800 800

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

09.ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI
──────────────────────────────
B E V É T E L 620131 620131

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 73105 73105
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 73105
» HELYI ADOK 62125 62125
» ÁTENGEDETT KÖZP 10980 10980

- TÁMOGATÁSOK 544133 544133
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 544133
» EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 544133

- FELHALMOZÁSI ÉS T 2893 2893
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 2893 2893

K I A D Á S 0 0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

10.ÖNK.ELSZ.KTGVETÉSI SZERVEIV
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 527083 527083
-----------------------------------------------------------

- INTÉZMÉNY FINANSZ 527083 527083
= INTÉZMÉNY FIN. M 493793 493793
= SZOC. POL. 33290 33290

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.VÁROS ÉS KÖZS. GAZDÁLKODÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 18263 18263

-----------------------------------------------------------
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 18263 18263
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 18263 18263

K I A D Á S 9836 9836
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5856 5856
= BÉR 5856 5856
- JÁRULÉKOK 1581 1581
- DOLOGI KIADÁSOK 2399 2399
= EGYÉB DOLOGI KIA 2399 2399

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.38 4.38
===============================================================================

12.ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 38060 38060

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 260 260
= INTÉZMÉNYI MÜK. 260 260
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 34275 34275
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 34275 34275
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 34275 34275

- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3525 3525
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 2025
= FELHALMOZÁSI KÖL 1500 1500

K I A D Á S 93811 93811
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 8531 8531
= BÉR 1718 1718
= EGYÉB 6813 6813
- JÁRULÉKOK 2303 2303
- DOLOGI KIADÁSOK 36981 36981
= EGYÉB DOLOGI KIA 36981 36981
- TARTALÉK 4500 4500
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 4000
» POLGÁRMESTERI K 3000 3000
» 23/2002.(VI.1.) 1000 1000
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 500
» KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 500

- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1680
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 800
= FELHALMOZÁSI CÉL 880 880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 39816 39816
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 39816 39816
» EGYÉB MC. TÁM.É 39816 39816
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

13.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 781 781

-----------------------------------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 781 781
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 781 781
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 781 781

K I A D Á S 3473 3473
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 3122 3122
= BÉR 3122 3122
- JÁRULÉKOK 351 351

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 2.00
===============================================================================

14.MEZŐGAZD.TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 293 293

-----------------------------------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 293 293
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 293 293
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 293 293

K I A D Á S 0 0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

15.ISKOLAI ÉTKEZTETÉS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 45900 45900
-----------------------------------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 45900 45900
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 45900 45900

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

16.ÁTMENETI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 600 600
-----------------------------------------------------------
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- EGYÉB TÁMOGATÁS 600 600

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

17.TEMETÉSI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 800 800
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 800 800

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

18.RENDKÍVÜLI GYVT
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 100 100
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 100 100

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

19.ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 960 960
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 960 960

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

20.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 520 520
-----------------------------------------------------------

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 520 520
= MÜKÖDÉSI CÉLU 520 520
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

21.MEZŐGAZD TEVÉKENYSÉG
──────────────────────────────
B E V É T E L 1554 1554

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1554 1554
= INTÉZMÉNYI MÜK. 1554 1554

K I A D Á S 832 832
-----------------------------------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 832 832
= EGYÉB DOLOGI KIA 832 832

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

V.POLGÁRMESTERI HIVATAL
──────────────────────────────
B E V É T E L 228137 228137

-----------------------------------------------------------
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 228137 228137
= NORMATÍV TÁMOGAT 174985 174985
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 53152 53152
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 53152 53152

K I A D Á S 228137 228137
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 59077 59077
= BÉR 55292 55292
= EGYÉB 3785 3785
- JÁRULÉKOK 15231 15231
- DOLOGI KIADÁSOK 19862 19862
= ENERGIA KIADÁSOK 317 317
= EGYÉB DOLOGI KIA 19545 19545
- EGYÉB TÁMOGATÁS 133967 133967
- TARTALÉK 0 0
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 0 0
» 23/2002.(VI.1.) 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 19.63 19.63
===============================================================================

01.ÖNK.IGAZGATÁS-FEGYVERNEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 57790 57790
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 32103 32103
= BÉR 29989 29989
= EGYÉB 2114 2114
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- JÁRULÉKOK 8192 8192
- DOLOGI KIADÁSOK 17495 17495
= EGYÉB DOLOGI KIA 17495 17495

ÁTLAGLÉTSZÁM 13.63 13.63
===============================================================================

02.ÖNK.IGAZGATÁS-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 1374 1374
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 731 731
= BÉR 668 668
= EGYÉB 63 63
- JÁRULÉKOK 189 189
- DOLOGI KIADÁSOK 454 454
= ENERGIA KIADÁSOK 317 317
= EGYÉB DOLOGI KIA 137 137

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

03.öNK.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 26700 26700
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 20327 20327
= BÉR 19170 19170
= EGYÉB 1157 1157
- JÁRULÉKOK 5128 5128
- DOLOGI KIADÁSOK 1245 1245
= EGYÉB DOLOGI KIA 1245 1245

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 4.00
===============================================================================

04.ÖNK.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 673 673
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 532 532
= BÉR 500 500
= EGYÉB 32 32
- JÁRULÉKOK 135 135
- DOLOGI KIADÁSOK 6 6
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= EGYÉB DOLOGI KIA 6 6

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

05.ADÓ-ILLETÉK-FEGYVERNEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 6679 6679
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 4842 4842
= BÉR 4455 4455
= EGYÉB 387 387
- JÁRULÉKOK 1202 1202
- DOLOGI KIADÁSOK 635 635
= EGYÉB DOLOGI KIA 635 635

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 2.00
===============================================================================

06.ADÓ-ILLETÉK-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 707 707
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 542 542
= BÉR 510 510
= EGYÉB 32 32
- JÁRULÉKOK 138 138
- DOLOGI KIADÁSOK 27 27
= EGYÉB DOLOGI KIA 27 27

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

07.RENDSZERES SZOC.S.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 80892 80892
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 80892 80892

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
08.NORMATÍV LFT
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 42624 42624
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 42624 42624

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

09.ALANYI J. ÁPOLÁSI DÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 1277 1277
-----------------------------------------------------------

- JÁRULÉKOK 247 247
- EGYÉB TÁMOGATÁS 1030 1030

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

10.RENDSZERES GYVT
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 9085 9085
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 9085 9085

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

11.KIEGÉSZÍTŐ GYVT
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 72 72
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 72 72

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 160 160
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 160 160

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

13.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0

-----------------------------------------------------------

K I A D Á S 104 104
-----------------------------------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 104 104

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

14.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 228137 228137

-----------------------------------------------------------
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 228137 228137
= NORMATÍV TÁMOGAT 174985 174985
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 53152 53152
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 53152 53152

K I A D Á S 0 0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
──────────────────────────────
B E V É T E L 137818 137818

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 133428 133428
= INTÉZMÉNYI MÜK. 133428 133428
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 4390 4390
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 4390 4390
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 4390 4390

K I A D Á S 137818 137818
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 25891 25891
= BÉR 25696 25696
= EGYÉB 195 195
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- JÁRULÉKOK 6937 6937
- DOLOGI KIADÁSOK 104990 104990
= ENERGIA KIADÁSOK 8534 8534
= EGYÉB DOLOGI KIA 18044 18044
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 78412 78412

ÁTLAGLÉTSZÁM 18.25 18.25
===============================================================================

B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI
──────────────────────────────
B E V É T E L 209675 209675

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 177087 177087
= INTÉZMÉNYI MÜK. 177087 177087
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 15365 15365
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 15365 15365
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 15365 15365

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 17223 17223
= NORMATÍV TÁMOGAT 17223 17223
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0

K I A D Á S 209675 209675
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 46904 46904
= BÉR 45552 45552
= EGYÉB 1352 1352
- JÁRULÉKOK 12309 12309
- DOLOGI KIADÁSOK 129404 129404
= ENERGIA KIADÁSOK 6250 6250
= EGYÉB DOLOGI KIA 123154 123154
- FELHALMOZÁSI KIAD 2540 2540
= FELUJITÁS 2540 2540
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 18518 18518
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 18518 18518
» EGYÉB MC. TÁM.É 18518 18518

ÁTLAGLÉTSZÁM 31.25 31.25
===============================================================================

C. ORVOSI RENDELŐ
──────────────────────────────
B E V É T E L 51686 51686

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 4726 4726
= INTÉZMÉNYI MÜK. 4726 4726
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 33616 33616
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 33616 33616
» TB ALAPOKTÓL 27615 27615
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 6001 6001

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 13344 13344
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 13344 13344
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 13344 13344
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S 51686 51686

-----------------------------------------------------------
- SZEMÉLYI JUTTATÁS 24218 24218
= BÉR 23968 23968
= EGYÉB 250 250
- JÁRULÉKOK 6535 6535
- DOLOGI KIADÁSOK 20933 20933
= ENERGIA KIADÁSOK 2183 2183
= KÖTÖTT DOLOGI KI 12957 12957
= EGYÉB DOLOGI KIA 5793 5793

ÁTLAGLÉTSZÁM 9.75 9.75
===============================================================================

.
──────────────────────────────
B E V É T E L 976162 976162

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 90008 90008
= INTÉZMÉNYI MÜK. 16903 16903
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 73105
» HELYI ADOK 62125 62125
» ÁTENGEDETT KÖZP 10980 10980

- TÁMOGATÁSOK 544133 544133
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 544133
» EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 544133

- FELHALMOZÁSI ÉS T 4560 4560
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 4560 4560
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 37749 37749
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 37749 37749
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 37749 37749

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 20563 20563
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 20563 20563
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3525 3525
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 2025
= FELHALMOZÁSI KÖL 1500 1500
- HITELEK 47487 47487
= MŰKÖDÉSI C. HITE 47487 47487
» RÖVID LEJÁRATÚ 47487 47487

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 228137 228137
= NORMATÍV TÁMOGAT 174985 174985
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 53152 53152
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 53152 53152

K I A D Á S 976162 976162
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 82894 82894
= BÉR 72296 72296
= EGYÉB 10598 10598
- JÁRULÉKOK 21219 21219
- DOLOGI KIADÁSOK 137427 137427
= ENERGIA KIADÁSOK 14983 14983
= EGYÉB DOLOGI KIA 76544 76544
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 45900 45900
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 9020 9020
= MÜKÖDÉSI CÉLU 9020 9020
- EGYÉB TÁMOGATÁS 136427 136427
- TARTALÉK 4500 4500
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 4000
» POLGÁRMESTERI K 3000 3000
» 23/2002.(VI.1.) 1000 1000
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 500
» KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 500

- HITEL VISSZAFIZET 16096 16096
= FELHALMOZÁSI CÉL 16096 16096
» HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 16096

- INTÉZMÉNY FINANSZ 527083 527083
= INTÉZMÉNY FIN. M 493793 493793
= SZOC. POL. 33290 33290
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1680
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 800
= FELHALMOZÁSI CÉL 880 880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 39816 39816
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 39816 39816
» EGYÉB MC. TÁM.É 39816 39816

ÁTLAGLÉTSZÁM 31.01 31.01
===============================================================================

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE
──────────────────────────────
B E V É T E L 1682959 1682959

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 447948 447948
= INTÉZMÉNYI MÜK. 374843 374843
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 73105
» HELYI ADOK 62125 62125
» ÁTENGEDETT KÖZP 10980 10980

- TÁMOGATÁSOK 544133 544133
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 544133
» NORMATIV TÁMOGA 0 0
» EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 544133

- FELHALMOZÁSI ÉS T 4560 4560
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 4560 4560
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 87623 87623
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 87623 87623
» TB ALAPOKTÓL 27615 27615
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 60008 60008

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 20600 20600
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 20600 20600
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3525 3525
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 2025
= FELHALMOZÁSI KÖL 1500 1500
- HITELEK 47487 47487
= MŰKÖDÉSI C. HITE 47487 47487
» RÖVID LEJÁRATÚ 47487 47487

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 527083 527083
= NORMATÍV TÁMOGAT 407832 407832



-18-

Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= KISTÉRSÉGI TÁMOG 0 0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 87871 87871
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 87871 87871
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1180 1180
= MEGÁLL.KORREKCIÓ -3590 -3590
= SZOC. POL. 33290 33290
» MEGÁLLAPODÁS SZ 3590 3590
» ÖNKORMÁNYZATI K 29700 29700
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F 500 500

K I A D Á S 1682959 1682959
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 343206 343206
= BÉR 321215 321215
= EGYÉB 21991 21991
- JÁRULÉKOK 90107 90107
- DOLOGI KIADÁSOK 493666 493666
= ENERGIA KIADÁSOK 46786 46786
= REHABILITÁCIÓS H 923 923
= KÖTÖTT DOLOGI KI 14587 14587
= EGYÉB DOLOGI KIA 239952 239952
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 191418 191418
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 9320 9320
= MÜKÖDÉSI CÉLU 9320 9320
- EGYÉB TÁMOGATÁS 136427 136427
- FELHALMOZÁSI KIAD 2540 2540
= FELUJITÁS 2540 2540
- TARTALÉK 4500 4500
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 4000
» POLGÁRMESTERI K 3000 3000
» 23/2002.(VI.1.) 1000 1000
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 500
» KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 500

- HITEL VISSZAFIZET 16096 16096
= FELHALMOZÁSI CÉL 16096 16096
» HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 16096

- INTÉZMÉNY FINANSZ 527083 527083
= INTÉZMÉNY FIN. M 493793 493793
= SZOC. POL. 33290 33290
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1680
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 800
= FELHALMOZÁSI CÉL 880 880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 58334 58334
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 58334 58334
» EGYÉB MC. TÁM.É 58334 58334

ÁTLAGLÉTSZÁM 178.09 178.09
===============================================================================
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO
──────────────────────────────
B E V É T E L -527083 -527083

-----------------------------------------------------------
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -527083 -527083
= NORMATÍV TÁMOGAT -407832 -407832
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -87871 -87871
» EGYÉB ÖNKORMÁNY -87871 -87871
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -1180 -1180
= MEGÁLL.KORREKCIÓ 3590 3590
= SZOC. POL. -33290 -33290
» MEGÁLLAPODÁS SZ -3590 -3590
» ÖNKORMÁNYZATI K -29700 -29700
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F -500 -500

K I A D Á S -527083 -527083
-----------------------------------------------------------

- INTÉZMÉNY FINANSZ -527083 -527083
= INTÉZMÉNY FIN. M -493793 -493793
= SZOC. POL. -33290 -33290

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00
===============================================================================
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE
──────────────────────────────
B E V É T E L 1155876 1155876

-----------------------------------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 447948 447948
= INTÉZMÉNYI MÜK. 374843 374843
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 73105
» HELYI ADOK 62125 62125
» ÁTENGEDETT KÖZP 10980 10980

- TÁMOGATÁSOK 544133 544133
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 544133
» NORMATIV TÁMOGA 0 0
» EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 544133

- FELHALMOZÁSI ÉS T 4560 4560
= ÖNK.SAJÁTOS FELH 4560 4560
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 87623 87623
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 87623 87623
» TB ALAPOKTÓL 27615 27615
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 60008 60008

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 20600 20600
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 20600 20600
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 3525 3525
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 2025
= FELHALMOZÁSI KÖL 1500 1500
- HITELEK 47487 47487
= MŰKÖDÉSI C. HITE 47487 47487
» RÖVID LEJÁRATÚ 47487 47487

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0
= NORMATÍV TÁMOGAT 0 0
= KISTÉRSÉGI TÁMOG 0 0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0
= MEGÁLL.KORREKCIÓ 0 0
= SZOC. POL. 0 0
» MEGÁLLAPODÁS SZ 0 0
» ÖNKORMÁNYZATI K 0 0
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0

K I A D Á S 1155876 1155876
-----------------------------------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 343206 343206
= BÉR 321215 321215
= EGYÉB 21991 21991
- JÁRULÉKOK 90107 90107
- DOLOGI KIADÁSOK 493666 493666
= ENERGIA KIADÁSOK 46786 46786
= REHABILITÁCIÓS H 923 923
= KÖTÖTT DOLOGI KI 14587 14587
= EGYÉB DOLOGI KIA 239952 239952
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 191418 191418
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 9320 9320
= MÜKÖDÉSI CÉLU 9320 9320
- EGYÉB TÁMOGATÁS 136427 136427
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Időszak: 2013. évi eredeti előirányzat ( jan. hónap) adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODO-
SZAKFELADAT ELŐIR. SITOTT

jan. ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- FELHALMOZÁSI KIAD 2540 2540
= FELUJITÁS 2540 2540
- TARTALÉK 4500 4500
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 4000
» POLGÁRMESTERI K 3000 3000
» 23/2002.(VI.1.) 1000 1000
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 500
» KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 500

- HITEL VISSZAFIZET 16096 16096
= FELHALMOZÁSI CÉL 16096 16096
» HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 16096

- INTÉZMÉNY FINANSZ 0 0
= INTÉZMÉNY FIN. M 0 0
= SZOC. POL. 0 0
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1680
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 800
= FELHALMOZÁSI CÉL 880 880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 58334 58334
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 58334 58334
» EGYÉB MC. TÁM.É 58334 58334

ÁTLAGLÉTSZÁM 178.09 178.09
===============================================================================



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
…/2013.(………...) önkormányzati rendelet tervezete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdése, és a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. b) pontja alapján a
következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2013. évi
költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét 1.108.389

működési célú bevétel 1.103.829

fejlesztési célú bevétel 4.560

finanszírozási célú
bevételeit

0

működési célú bevétel 0

fejlesztési célú bevétel 0

kiadás főösszegét 1.155.876

működési célú kiadás 1.137.240

fejlesztési célú kiadás 2.540

finanszírozási célú
kiadásait

16.096

működési célú kiadás 0

fejlesztési célú kiadás 16.096

Költségvetési egyenleg -47.487

a költségvetési hiány
belső finanszírozását
szolgáló előző évi
pénzmaradvány összege

0

működtetés 0

felhalmozás 0



a költségvetési hiány
külső finanszírozását
szolgáló pénzügyi
műveletek

47.487

működtetés 47.487

felhalmozás 0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 47.487 eFt működési hiányt tartalmaz.
A képviselő-testület az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében a
Kvtv. 4. számú melléklet szerinti kiegészítő támogatást igényel.

b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti
előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Kötelező
feladat

Önként
vállalt

feladat

Állami
feladat

Összesen

Bevételek 798.655 194.645 115.089 1.108.389

Működési bevételek 281.278 166.670 447.948

intézményi működési bevétel 270.298 104.545 374.843

önk.sajátos működési bevétel 10.980 62.125 73.105

költségvetési támogatások 422.740 6.304 115.089 544.133

felhalmozási és tőke jellegű
bevétel

3.247 1.313 4.560

támogatás értékű bevétel 69.565 18.058 87.623

véglegesen átvett pénzeszköz 18.300 2.300 20.600

működési célú hitel

fejlesztési célú hitel

működési célú pénzmaradvány

fejlesztési c. pénzmaradvány

kölcsönök visszatérülése 3.525 3.525

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a
Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:



(e Ft)

Kötelező
feladat

Önként
vállalt

feladat

Állami
feladat

Összesen

KIADÁSOK
ÖSSZESEN

823.317 166.155 166.404 1.155.876

Személyi juttatások 280.506 39.977 22.723 343.206

Munkaadókat
terhelő járulékok

72.878 10.905 6.324 90.107

Dologi kiadások 409.381 80.895 3.390 493.666

Pénzeszköz átadás
ÁH-on kívülre

9.320

Egyéb támogatások 2.460 0 133.967 136.427

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

0

Támogatás értékű
kiadások

39.816 18.518 58.334

Felhalmozási célú
kiadások

Felújítások kiadásai 2.540 2.540

Működési célú
tartalék

4.000 4.000

Fejlesztési célú
tartalék

500 500

Adott kölcsönök 1.680 1.680

Működési hitelek
kiadásai

0

Fejlesztési hitelek
kiadásai

16.096 16.096

c.)

fő

Létszámkeret (álláshely): 177,075

ebből közfoglalkoztatás: 2

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. 23,315

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 58,15

III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36

IV. Önkormányzat 11,375
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=ebből közc. foglalkoztatás

V. Polgármesteri Hivatal 19,625

A) Gyermekélelmezési Konyha 18,25

B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 31,25

C) Orvosi Rendelő 9,75

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) az előző évi pénzmaradvány felosztása a képviselő-testületi hatáskör, az így
megállapított szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, az IV. V. és A.) B.)
C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók,
vagyon bérbeadásából származó 2013. évi bevétele :
67.855 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 33.927,5 eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2013. évben : 16.817 e Ft.

(4) A rendelet 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja címenként, az IV-V. címen belül
szakfeladatonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz.
melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához
nyújt fedezetet.

(8) 7. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(9) A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései
tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat.



2. §.

Címrend:

(1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket
jelöli.

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
III. Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Önkormányzat
V. Polgármesteri Hivatal

(2) A nagy A, B, C, -vel jelölt intézmények az önállóan működő költségvetési szerveket jelöli:

A.) Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
C.) Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt
intézmények esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a
költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás
alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-V. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti
előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december
hónapokban dönt szükség szerint.



(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott
és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási
javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben
szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az
I-V. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.
(1)

eFt

A költségvetési tartalék összege: 4.500

Működési tartalék összege: 4.000

polgármesteri keret 3.000

23/2002.(VI.01.) sz. rendelet
alapján

1.000

Fejlesztési célú tartalék összege: 500

Közművelődési pályázat önerő 500

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Az energia, egyéb dologi előirányzatok az 1. számú mellékletben szereplő összegekkel
tervezhetők. Ezen előirányzatokkal, valamint a (2), (3), (4); bekezdésekben meghatározott
előirányzatokkal az intézmények kötelesek zárszámadás keretében elszámolni.

(2) Többlet feladatokra:

eFt

II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
úszás oktatásra

100

III. Művelődési Ház és Könyvtár
gyermekszínjátszó találkozó
Majális

1.082



Falunap
útiköltségek
Diák Gulyásfesztivál

IV. Önkormányzat
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése

529

tervezhető.

(3) Csorba Mikro-térségi Társulás
pszichológus foglalkoztatása 450 eFt

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa
a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi.

(5) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.)
önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret
összege 600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel)

8. §.

(1) A közalkalmazottak pótléka a Képviselő-testület 6/2003.(I.30.) számú tartós
kötelezettségvállalása alapján tervezhető.

(2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti
felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén
teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások
előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-V. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú
előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.



(1) A sportegyesület támogatására 3.500 eFt, ebből 500 eFt kézilabda szakosztály részére
használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.

(2) A polgárőrség támogatására 500.000 eFt használható fel.

(3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2013. évben felhasználható
támogatás összege 4.000 eFt.

11. §.

(1) Az I-VI. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat
saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.

(2) Az I-III. címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett dologi előirányzat
terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az V-VI. címnél a dologi kiadások 1 %
terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-V. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.)
sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon
kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban:
Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye
alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség

----
----

Összesen:

Dátum:
(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek
havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.



(4) Az I-V.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra
elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

13. §.

A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

(1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a
rezsi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta
fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb
a tárgy hót követő 10-ig.
Az I-II. és IV. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év
végén december 31-ig kötelesek elszámolni.

(2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves
előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek
megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.

(3) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó
negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.

(4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az
intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

14. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a
polgármesteri hivatalban.

(2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 200 eFt használható fel.

(3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek
alkalmazottai részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról 680 eFt használható
fel.

(4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fegyvernekért díj,
Fegyvernek közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj „
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú és a



díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz. önkormányzati
rendeletek végrehajtását 2013. évre felfüggeszti.

15. §.

(1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye
szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás,
szociálpolitikai támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-III. és V. valamint az A.)
B.) C.) címek részére. A 2014. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel
felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan
beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves
költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselőtestület :

2012. 30-tól 2013. június 30-ig 150.000.000 forint

folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2013. június 30-án visszafizet, ezen felül
munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet
függvényében.

(4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a
féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.

16. §.

(1) Beruházási hitel 2013. évre nem tervezhető.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

17. §.

(1) Az I-VI. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú
kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett
kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. alapján nem illeti meg az I-V. és A.) B.) C.)
intézményeket az alábbi pénzmaradvány:



a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és
létszámra jutó bér és járulék kiadást illetően:

- a tartósan üres álláshelyek maradványa
- az álláshelyek csökkenéséből
- a be nem töltött létszám miatti
- a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből
keletkezett bérmegtakarítás.

Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az
előirányzat túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok
levonhatók. Az így keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát
képezi.

b.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

c.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

d.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás,
járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó
pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

e.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
f.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
h.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

18. §.

Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

19. §.

(1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a
köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet
sor.

(2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat az Önkormányzat kezeli.

(3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester
engedélyezi.



20. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-V. címek az alapfeladatuk
ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén,
számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

21. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2013. december 31-én maximum 10
%-kal emelkedhet a 2013. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2013. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell
alkalmazni.

(:Tatár László :) (:Buzás Istvánné dr.:)
polgármester jegyző



………/2013.(III.13.) sz. határozati javaslat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tartós
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak
szerint módosítja:

A határozat „V. Egyéb feladatok” fejezet 1.) pontja az alábbi szerint módosul:

„1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények a
fegyverneki lakóhelyű, közép- és felsőfokú oktatásban tanulók középiskolai,
szakközépiskolai, gimnáziumi, szakiskolai, főiskolai, egyetemi kötelező iskolai
nyári foglalkoztatására, szakmai gyakorlatra.”

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. március 08.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai rendkívüli ülésére
a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztása.

A szolgáltatás becsült értéke 70.000.000,- Ft. A becsült érték alapján az Uniós értékhatárt eltérő nyílt,
hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt.
A közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a közbeszerzési dokumentációt jóváhagyó tanúsítványa. A
Tanúsítványt 2013. március 5-én kapta meg az önkormányzat.
Az ajánlattételi dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja
meg és a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.

………../2013.(III.13.) sz. határozati javaslat:

„Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című,
KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-
0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri
feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt,
hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás minőségellenőrzött
végleges ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-
0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri
feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt,
hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás becsült értékét
70.000.000,- Ft-ban határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. március 11.
Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 13-i rendkívüli ülésére a fegyverneki 0365/8 hrsz-ú 5,0393
ha területű major művelési ágú ingatlan megvásárlásáról

Mint az a Tisztelt Képviselőtestület előtt ismert Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012 évben pályázatott nyújtott be
mezőgazdasági kistérségi start mintaprogram megvalósítására. A pályázatot a Belügyminisztérium Bm/4007-4/2013 számú
döntésével 100 % -os támogatásra érdemesnek ítélte és a hatósági szerződést 2013. február 12 –én aláírta.
A program az alábbi programelemekből áll:

1. Mezőgazdasági programelem:
80 fő álláskereső közfoglalkoztatása (12 hónap) : 87.750.768 Ft.
Mezőgazdasági programelem beruházási és dologi költségei: 46.082.063 Ft

2. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem:
15 fő álláskereső közfoglalkoztatása (2 hónap): 2.834.514 Ft
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem beruházás és dologi költségei: 925.940 Ft

A mezőgazdasági program keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
1. NFA –s földterületek bevonásával kívánjuk folytatni a 2012 évben megkezdett zöldségtermesztést
2. 2013 évtől hagyományos magyar állatfajtákra alapozott állattenyésztést kívánunk megvalósítani az alábbi induló

állatlétszámmal: 20 db szürke marha, 40 db mangalica, 30 db rackajuh.
3. NFA –s földterületek bevonásával takarmánynövény termesztést kívánunk folytatni 2013 évtől.

A projekt keretében sikeresen pályáztunk mintegy 15 ha NFA –s földterületre valamint pályázatot nyújtottunk be további 8
ha földterületre, mely területeken zöldségtermesztést és takarmánynövény termesztést kívánunk folytatni.

Az állattartáshoz szükséges istállók, karámok stb., kialakításának költségét is tartalmazza a pályázat, azonban ezek kialakí-
tása idő- és munkaigényes. A hatósági szerződés aláírását követően Németh és Társa Kft., eladásra kínálta 1/1 tulajdonát
képező fegyverneki 0365/8 hrsz –ú 5.0393 m2 major megnevezésű ingatlant, az ingatlan minden adatát tartalmazza az elő-
terjesztés mellékelt (Telkes Istvánné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által készített) értékbecslés.

Az ingatlan megvásárlása mellett szól:

A felajánlott ingatlan minden tekintetben ideálisabb helyszíne lenne a start mintaprogram keretében megvalósuló állattartá-
si tevékenység sikeres és hosszú távú megvalósításának.
Az ingatlan felújításra került, közművesített, elektromos betáp vezeték 2013. március hónapban épül ki, melyet az eladó
finanszíroz.
Eredményét tekintve jóval magasabb értéket képvisel az ingatlan, mint amit eredetileg a pályázat kereteiből meg tudunk
valósítani.
A vásárlás forrása teljes egészében rendelkezésre áll, 100% -ban támogatott start mintaprogramból, a vásárláshoz önerő
nem szükséges.

Az ingatlan vételárát értékbecslés alapján 27.400.000 Ft –ban állapította meg. Németh és Társa Kft. ajánlata 25.500.000 Ft.

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megvitatni szíveskedjenek.

………./2013.(III.13.) sz. határozati javaslat:

Ingatlan vásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az
alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület megvásárolja a Németh és Társa Kft., - től a 0365/8
hrsz - ú major művelésű ágú 5,0393 ha nagyságú ingatlant bruttó 25.500.000 Ft-ért., a 2013 évi– BM/4007-
4/2013 számú döntés alapján megkötött XI-M-007/4943-2/2013-1607 iktatószámú hatósági szerződés - kistérségi
startmunka mintaprogram/mezőgazdasági projekt beruházási költségeire tervezett összeg terhére.



2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításá-
val.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2013. március 12.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 13-i rendkívüli ülésére a fegyverneki 0332 hrsz-ú
0,5023 ha területű 12,66 AK szántó a 0331 hrsz-ú 0,4731 ha udvar és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447 ha nagyságú
önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Németh és Társa Kft. a mellékelt kérelmében vételi szándékot jelentett be a fegyverneki 0332 hrsz-ú 0,5023
ha területű 12,66 AK értékű szántó (jelenleg akácos), a 0331 hrsz-ú 0,4731 ha területű udvar (állat átvevő)
és a 0330/2 hrsz - ú 0,1447 ha nagyságú kivett tanya (hasznosítatlan terület) területekre.
A megvásárolni kívánt területek jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok, a szomszédos
területek mindegyike Németh és Tsa illetve Németh Attila tulajdonában vannak. A megvásárolni kívánt
ingatlanok a területen megvalósítani kívánt Családi Pihenő és Rekreációs Központ című projekt céljait
szolgálják. A földterületek megvásárlásával összefüggő területrész jön létre, melynek tulajdonosa a kérelmező.
Tulajdonos változás esetén a fennálló földhasználati jogcím nem változik.
A közösen kialkudott vételár összesen: 500.000.- Ft.
Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy döntésénél az alábbiakat vegye figyelembe:

- Jelenleg a terület hasznosítatlan, felhagyott
- Az állatátvevő a legutóbbi rongálás után használhatatlanná vált, újjáépítésre nincs forrás, a gazdák

javasolták zárt helyre történő áttelepítést. Az ingatlan értékesítése után ezzel kapcsolatos
tárgyalásokat megkezdjük. Az esetleges áttelepítést a vételár fedezi.

- Hosszú távú mezőgazdasági beruházások valósultak meg az elmúlt években, azonban a területek
művelésbe nem vonhatók

- Vagyonrendelet szerint felelős-következetes módon kell gazdálkodni.
Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjen.

……………………../2013. (III.13.) sz. határozati javaslat

0332 hrsz-ú 0,5023 ha területű 12,66 AK szántó a 0331 hrsz-ú 0,4731 ha udvar és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447
ha értékesítésére.

„A”alternatíva:

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0332 hrsz-ú 0,5023 ha területű 12,66 AK
szántó a 0331 hrsz -ú 0,4731 ha udvar és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447 ha területet értékesíti Németh Attila,
(5231 Fegyvernek, Tópart major) részére 500.000.- Ft-ért. Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő
költségek a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).

2. Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával

„B” alternatíva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0332 hrsz-ú 0,5023 ha területű 12,66 AK
szántó a 0331 hrsz-ú 0,4731 ha udvar és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447 ha nem értékesíti Németh Attila, (5231
Fegyvernek, Tópart major) részére.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.

Fegyvernek, 2013. március 12.
/:Tatár László:/

polgármester



2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
RENDELET TERVEZETE

6. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kommunális beruházásból a
lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és kedvezmény

Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Kommunális beruházás (ingatlan
db)
Mentesség (e Ft)

20 10 398 398 398
180 90 3582 3980 3980

Lakatlan ingatlan (db)
Kedvezmény (e Ft)

286 286 286 286 286
1287 1287 1287 1430 1430

Beépítetlen telek (db)
Kedvezmény (e Ft)

90 90 90 90 90
405 405 405 450 450

Összes adott kedvezmény
(e Ft) 1.872 1.782 5.274 5.860 5.860



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kv. rendeletének 7. számú melléklete

BEVÉTELEK Össz.

megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K.

eredeti ei. 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Tiszavirág NOÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 58 379 58 379 58 379 116 758 58 379 175 137 58 379 233 516 58 379 291 895 58 379 350 274 58 379 408 653 58 379 467 032 58 379 525 411 58 379 583 790 58 379 642 169 105 856 748 025 748 025

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 58 379 58 379 58 379 116 758 58 379 175 137 58 379 233 516 58 379 291 895 58 379 350 274 58 379 408 653 58 379 467 032 58 379 525 411 58 379 583 790 58 379 642 169 105 856 748 025 748 025

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 15 305 56 715 13 206 69 921 8 862 78 783 5 537 84 320 3 782 88 102 13 255 101 357 13 171 114 528 12 709 127 237 10 581 137 818 137 818

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 15 305 56 715 13 206 69 921 8 862 78 783 5 537 84 320 3 782 88 102 13 255 101 357 13 171 114 528 12 709 127 237 10 581 137 818 137 818

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 14 935 14 935 21 250 36 185 17 367 53 552 29 934 83 486 15 567 99 053 15 267 114 320 15 467 129 787 17 067 146 854 10 183 157 037 21 973 179 010 8 983 187 993 21 682 209 675 209 675

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 14 935 14 935 21 250 36 185 17 367 53 552 29 934 83 486 15 567 99 053 15 267 114 320 15 467 129 787 17 067 146 854 10 183 157 037 21 973 179 010 8 983 187 993 21 682 209 675 209 675

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 4 307 4 307 4 307 8 614 4 307 12 921 4 307 17 228 4 307 21 535 4 307 25 842 4 307 30 149 4 307 34 456 4 307 38 763 4 307 43 070 4 305 47 375 4 311 51 686 51 686

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 4 307 4 307 4 307 8 614 4 307 12 921 4 307 17 228 4 307 21 535 4 307 25 842 4 307 30 149 4 307 34 456 4 307 38 763 4 307 43 070 4 305 47 375 4 311 51 686 51 686

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 116 500 116 500 122 655 239 155 120 177 359 332 133 745 493 077 117 606 610 683 111 912 722 595 106 607 829 202 108 201 937 403 110 524 1 047 927 125 067 1 172 994 111 055 1 284 049 170 773 1 454 822 1 682 959

Október November December

2013. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

1. oldal



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kv. rendeletének 7. számú melléklete

KIADÁSOK Össz.

megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K.

eredeti ei. 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Tiszavirág NOÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 62 335 62 335 62 335 124 670 62 335 187 005 62 335 249 340 62 335 311 675 62 335 374 010 62 335 436 345 62 335 498 680 62 335 561 015 62 335 623 350 62 335 685 685 62 340 748 025 748 025

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 62 335 62 335 62 335 124 670 62 335 187 005 62 335 249 340 62 335 311 675 62 335 374 010 62 335 436 345 62 335 498 680 62 335 561 015 62 335 623 350 62 335 685 685 62 340 748 025 748 025

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 14 257 55 667 13 148 68 815 9 294 78 109 5 969 84 078 4 048 88 126 13 255 101 381 13 149 114 530 12 709 127 239 10 579 137 818 137 818

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 14 257 55 667 13 148 68 815 9 294 78 109 5 969 84 078 4 048 88 126 13 255 101 381 13 149 114 530 12 709 127 239 10 579 137 818 137 818

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 14 936 14 936 21 250 36 186 17 367 53 553 29 934 83 487 15 567 99 054 15 267 114 321 15 467 129 788 17 067 146 855 10 184 157 039 21 973 179 012 8 984 187 996 21 679 209 675 209 675

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 14 936 14 936 21 250 36 186 17 367 53 553 29 934 83 487 15 567 99 054 15 267 114 321 15 467 129 788 17 067 146 855 10 184 157 039 21 973 179 012 8 984 187 996 21 679 209 675 209 675

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 7 115 7 115 4 051 11 166 4 051 15 217 4 051 19 268 4 051 23 319 4 051 27 370 4 051 31 421 4 051 35 472 4 051 39 523 4 051 43 574 4 051 47 625 4 061 51 686 51 686

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 115 7 115 4 051 11 166 4 051 15 217 4 051 19 268 4 051 23 319 4 051 27 370 4 051 31 421 4 051 35 472 4 051 39 523 4 051 43 574 4 051 47 625 4 061 51 686 51 686

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 123 265 123 265 126 355 249 620 123 877 373 497 136 397 509 894 121 248 631 142 116 044 747 186 110 739 857 925 112 167 970 092 114 225 1 084 317 128 745 1 213 062 114 758 1 327 820 127 002 1 454 822 1 682 959

Július Augusztus Szeptember Október November December

2013. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)
Január Február Március Április Május Június

2. oldal



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kv. rendeletének 7. számú melléklete

BEVÉTELEK Össz.

megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K.

eredeti ei. 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Tiszavirág NOÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 58 379 58 379 58 379 116 758 58 379 175 137 58 379 233 516 58 379 291 895 58 379 350 274 58 379 408 653 58 379 467 032 58 379 525 411 58 379 583 790 58 379 642 169 105 856 748 025 748 025

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 58 379 58 379 58 379 116 758 58 379 175 137 58 379 233 516 58 379 291 895 58 379 350 274 58 379 408 653 58 379 467 032 58 379 525 411 58 379 583 790 58 379 642 169 105 856 748 025 748 025

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 15 305 56 715 13 206 69 921 8 862 78 783 5 537 84 320 3 782 88 102 13 255 101 357 13 171 114 528 12 709 127 237 10 581 137 818 137 818

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 15 305 56 715 13 206 69 921 8 862 78 783 5 537 84 320 3 782 88 102 13 255 101 357 13 171 114 528 12 709 127 237 10 581 137 818 137 818

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 14 935 14 935 21 250 36 185 17 367 53 552 29 934 83 486 15 567 99 053 15 267 114 320 15 467 129 787 17 067 146 854 10 183 157 037 21 973 179 010 8 983 187 993 21 682 209 675 209 675

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 14 935 14 935 21 250 36 185 17 367 53 552 29 934 83 486 15 567 99 053 15 267 114 320 15 467 129 787 17 067 146 854 10 183 157 037 21 973 179 010 8 983 187 993 21 682 209 675 209 675

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 4 307 4 307 4 307 8 614 4 307 12 921 4 307 17 228 4 307 21 535 4 307 25 842 4 307 30 149 4 307 34 456 4 307 38 763 4 307 43 070 4 305 47 375 4 311 51 686 51 686

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 4 307 4 307 4 307 8 614 4 307 12 921 4 307 17 228 4 307 21 535 4 307 25 842 4 307 30 149 4 307 34 456 4 307 38 763 4 307 43 070 4 305 47 375 4 311 51 686 51 686

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 116 500 116 500 122 655 239 155 120 177 359 332 133 745 493 077 117 606 610 683 111 912 722 595 106 607 829 202 108 201 937 403 110 524 1 047 927 125 067 1 172 994 111 055 1 284 049 170 773 1 454 822 1 682 959

2013. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. oldal



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi kv. rendeletének 7. számú melléklete

KIADÁSOK Össz.

megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K.

eredeti ei. 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 121 7 121 7 869 14 990 7 769 22 759 7 569 30 328 7 569 37 897 7 669 45 566 7 569 53 135 7 569 60 704 7 669 68 373 7 669 76 042 7 669 83 711 8 601 92 312 92 312

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Tiszavirág NOÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 16 011 16 011 15 838 31 849 15 512 47 361 15 840 63 201 15 840 79 041 13 767 92 808 13 270 106 078 15 100 121 178 14 845 136 023 16 886 152 909 16 546 169 455 16 185 185 640 185 640

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 1 824 1 824 2 091 3 915 2 277 6 192 2 411 8 603 2 738 11 341 3 661 15 002 2 078 17 080 1 997 19 077 1 886 20 963 2 682 23 645 2 464 26 109 3 557 29 666 29 666

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 62 335 62 335 62 335 124 670 62 335 187 005 62 335 249 340 62 335 311 675 62 335 374 010 62 335 436 345 62 335 498 680 62 335 561 015 62 335 623 350 62 335 685 685 62 340 748 025 748 025

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 62 335 62 335 62 335 124 670 62 335 187 005 62 335 249 340 62 335 311 675 62 335 374 010 62 335 436 345 62 335 498 680 62 335 561 015 62 335 623 350 62 335 685 685 62 340 748 025 748 025

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 14 257 55 667 13 148 68 815 9 294 78 109 5 969 84 078 4 048 88 126 13 255 101 381 13 149 114 530 12 709 127 239 10 579 137 818 137 818

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 13 923 13 923 12 921 26 844 14 566 41 410 14 257 55 667 13 148 68 815 9 294 78 109 5 969 84 078 4 048 88 126 13 255 101 381 13 149 114 530 12 709 127 239 10 579 137 818 137 818

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 14 936 14 936 21 250 36 186 17 367 53 553 29 934 83 487 15 567 99 054 15 267 114 321 15 467 129 788 17 067 146 855 10 184 157 039 21 973 179 012 8 984 187 996 21 679 209 675 209 675

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 14 936 14 936 21 250 36 186 17 367 53 553 29 934 83 487 15 567 99 054 15 267 114 321 15 467 129 788 17 067 146 855 10 184 157 039 21 973 179 012 8 984 187 996 21 679 209 675 209 675

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 7 115 7 115 4 051 11 166 4 051 15 217 4 051 19 268 4 051 23 319 4 051 27 370 4 051 31 421 4 051 35 472 4 051 39 523 4 051 43 574 4 051 47 625 4 061 51 686 51 686

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 7 115 7 115 4 051 11 166 4 051 15 217 4 051 19 268 4 051 23 319 4 051 27 370 4 051 31 421 4 051 35 472 4 051 39 523 4 051 43 574 4 051 47 625 4 061 51 686 51 686

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredeti ei. 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei.összesen 19 011 19 011 19 011 38 022 19 011 57 033 19 011 76 044 19 011 95 055 19 011 114 066 19 011 133 077 19 011 152 088 19 011 171 099 19 011 190 110 19 011 209 121 19 016 228 137 228 137

teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen: 123 265 123 265 126 355 249 620 123 877 373 497 136 397 509 894 121 248 631 142 116 044 747 186 110 739 857 925 112 167 970 092 114 225 1 084 317 128 745 1 213 062 114 758 1 327 820 127 002 1 454 822 1 682 959

2013. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

2. oldal



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0

V.Önkormányzat (szakf.) 0

VI. Polgármesteri Hivatal 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 2 540

C. Orvosi Rendelő 0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 2 540

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0

V. Önkormányzat

Önkormányzat összesen 0

VI. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal összesen 0

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0

B;Vízmű

1.) Hársfa út szám alatti bérlakás teljes felújítása 2 540

Vízmű összesen 2 540

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0

Felújítás mindösszesen 2 540

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2013. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

../2013.
(III.14.)

2. melléklet
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0

V.Önkormányzat (szakf.) 0

VI. Polgármesteri Hivatal 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 0

C. Orvosi Rendelő 0

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen 0

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0

V. Önkormányzat

Önkormányzat összesen 0

VI. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal összesen 0

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0

B;Vízmű

Vízmű összesen 0

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0

BERUHÁZÁS mindösszesen 0

3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

../2013.
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0

V.Önkormányzat (szakf.) 0

VI. Polgármesteri Hivatal 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 2 540

C. Orvosi Rendelő 0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 2 540

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0

V. Önkormányzat

Önkormányzat összesen 0

VI. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal összesen 0

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0

B;Vízmű

1.) Hársfa út szám alatti bérlakás teljes felújítása 2 540

Vízmű összesen 2 540

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0

Felújítás mindösszesen 2 540
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási
szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok

ellátása tárgyú
meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

2013.
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1. KÖTET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Hivatalos név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás út 171.
Város/Község: Fegyvernek Postai

irányítószám:
5231

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatár László polgármester

Telefon: 06 (56) 556-010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: 06 (56) 556-011

2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra, a közzététel napja:
…………

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg megküldte az
ajánlattevők részére. A dokumentációt ajánlatkérő nyomtatott formában bocsátja
rendelkezésre.

4. Az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a
kizáró okok hatálya alá: (ha szükséges)
-

5. Az ajánlattételi határidő:
…………

6. Az ajánlat benyújtásának címe:

Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

7. A magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Nem

8. Az ajánlatok felbontásának helye:

Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

9. Az ajánlatok felbontásának időpontja:
……..

10. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek.

11. Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap
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12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: //2012

13. Egyéb információk:

13.1. Az eredményhirdetés időpontja:
Helye: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

13.2. A szerződéskötés időpontja:

13.3. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja

13.4. A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania. Ezen
felül a teljes ajánlatot pdf vagy tif formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban.
Az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

13.5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha azok kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

13.6. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható.

13.7. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy
részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy a
ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője írásban nyilatkozzék. Amennyiben a fordítás nem felel meg az
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.

13.8. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak.

13.9. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 5 (öt) millió Ft
összegű biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg
kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell
érvényesnek lennie.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel.
A befizetés helye: ………………..
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Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:………………
A befizetés igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló
dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény közjegyző által hitelesített másolatát
az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti,
az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §
(5) – (7) bekezdése szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét
visszautalni.

13.10. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg
kell felelni.

13.11. Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

13.12. A szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében ajánlatkérő az ajánlatban szakmai
ajánlat benyújtását írja elő. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes tartalmi
követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

13.13. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

13.14. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

13.15. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéskötésig véglegesíteni és az ajánlatkérő részére átadni az ajánlatkérő által
jóváhagyott pénzügyi és műszaki ütemtervet - ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő
visszalépésnek minősül.
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő)

Megbízási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási

szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

elnevezésű szerződésre ezúton kér ajánlatokat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlatételi Felhívásban
foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlatételi Felhívással együtt kezelendő.
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi
CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen
közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlatételi Felhívás és Dokumentáció (a
továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) valamint a Részvételi Felhívás és
Dokumentáció, összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
A megajánlott feladatoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi
dokumentációban megadott műszaki előírásoknak.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az
ajánlattételi dokumentációban megadott minden követelménynek.

1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat és terveket
bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle
részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be
ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a
Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való
felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára.
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B. AZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

2. AZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

2.1 Az Ajánlattételi Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
Útmutató az ajánlattevőknek
Mellékletek:
Minősítési formanyomtatványok
Jegyzékek

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

3.1. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága
és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ
adni!

Ajánlattevő felelőssége, hogy az írásban feltett kérdések idejében megérkezzenek az
Ajánlatkérőhöz.

Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb hat nappal küldi meg írásban egyidejűleg minden ajánlattevőnek.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző
negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek
csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az
ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és email-elérhetőséget adjon
meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak.
Ugyancsak a ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

3.2 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban
telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett telefaxszámra.

3.3 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.

3.4 Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő
tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő
tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő
tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.
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C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI
KÖVETELMÉNYEI

4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció
valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat.
Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi
Felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az
Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

5. AZ AJÁNLAT NYELVE
Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt
dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az
ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

6. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

7.1 A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.

Oldalszám

Tartalomjegyzék
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva

Felolvasólap (0 sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlati nyilatkozat (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. sz. minősítési
formanyomtatvány)

Ajánlati nyilatkozat függeléke (2. sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (3. vagy 4.sz.
minősítési formanyomtatvány vagy a befizetés igazolása)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Nyilatkozat bankszámlaszámról (amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
átutalással teljesíti), amelyre az Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. § (5) – (7) bekezdése
szerinti esetekben az ajánlati biztosíték összegét vissza kell utalni

Egyéb dokumentumok

Szakmai ajánlat I.
 Az elvégzendő feladatok részletes bemutatása, ezen belül:

1, Műszaki ellenőri teendők végzése
2, Pénzügyi szakértői tevékenység végzése
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Oldalszám

3, Minőségellenőrzési feladatok végzése

 Szervezeti háttér bemutatása (vezetők, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek bemutatása)

 Teljesítés és feladatmátrix, mely bemutatja, hogy az egyes szakemberek
milyen feladatokat fognak ellátni

 A teljesítési ütemtervhez, és a fizetési feltételekhez igazodó pénzügyi
ütemterv bemutatása, mely tartalmazza a részszámlák kifizetésének
időpontját, nettó és bruttó összegét, forintban és %-os mértékben is
kifejezve

 Az ajánlattételi felhívásnak, ajánlattételi dokumentációnak, az ajánlatnak
és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kitöltött szerződés tervezet

3. Szakmai ajánlat II. (minden pont esetében a konkrét projektre vonatkozóan
szükséges bemutatni a kért elemeket)

3.1. Kockázatkezelési stratégia:
 a Projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, a

kockázatok kezelésére javasolt stratégia,
 különleges időjárási körülmények esetére tervezett intézkedések,
 lakossági tiltakozás esetére tervezett intézkedések,
 tervezési, kivitelezési ütemtől történő eltérés esetére tervezett

intézkedések,
 a lehetséges kockázatok és azok kezelése módjainak bemutatása a

teljesítés megkezdésétől a végső átadás-átvételig,
 a kockázatok kezelésének módja bemutatása 1 konkrét példán keresztül.

3.2. A teljesítés módszertana:
 a javasolt munkamódszer részletes leírása,
 a szolgáltatások végrehajtásának szakágankénti megosztása, amelynek

biztosítania kell a műszaki leírásban előírt feladatok teljes körű

teljesítését,
 az Ajánlattevő által a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet felépítése,

kapcsolati rendszere és a szervezetet alkotó szakemberek hatásköre,
feladatai részletesen meghatározva,

 Ajánlattevő mutassa be, hogy mennyire tud alkalmazkodni és folyamatos
jelenlétet biztosítani az egyes kivitelezési helyszíneken,

 Ajánlattevő mutassa be, hogy az egyes építési helyszíneken hogyan
biztosítja a folyamatos jelenlétet,

 Ajánlatkérővel való kapcsolattartás módjának bemutatása,

 Ajánlattevő mutassa be az esélyegyenlőség és a környezeti

fenntarthatóság elvének érvényesítését a munkavégzés folyamatában.

3.3. FIDIC adminisztráció, követeléskezelés a Mérnöki szervezeten belül:
 a Vállalkozói Követelések és viták, Változtatások rendezése módjának,

folyamatának bemutatása, figyelembe véve a FIDIC sárga/piros KÖNYV
szerződéses feltételeinek előírásait, a Közreműködő Szervezet által
kiadott „Útmutató a Változtatások és vállalkozói követelések
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Oldalszám

kezeléséhez” című dokumentumot (a Dokumentációban mellékelve),
valamint a projekt megvalósításában érintett Vállalkozók, szervezetek
közötti kapcsolatrendszert. Ajánlattevő ismertesse a projekt
megvalósításában érintett Vállalkozók, szervezetek közötti
kapcsolatrendszert, különös tekintettel a követeléskezelés módját,

 Ajánlattevő utaljon a FIDIC vonatkozó Alcikkelyeire és az EU projektek
megvalósítására vonatkozó a Feladatleírás mellékleteként csatolt
eljárásrend megfelelő pontjaira,

 Ajánlattevő fejtse ki a Vállalkozói Követelés illetve Változtatási javaslat
benyújtását követően milyen lépésekben, milyen határidővel kívánja
rendezni a felmerült problémát,

 Ajánlattevő írja le, hogy az esetlegesen felmerülő vitás esetekben mi a
követendő eljárásrend,

 Ajánlattevő mutassa be a Projekt teljesítésének minőségbiztosítása
érdekében teendő intézkedéseket.

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok) – amennyiben volt(ak) átvételéről

Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában nyilatkozatot kell benyújtania
-arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely
pozícióra kívánja megajánlani, továbbá
-arról, hogy a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba-vétel elmaradása
az AJÁNLATTEVŐ szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.
§ (4) bekezdése alapján.

7.2 Az ajánlatban a minőségi formanyomtatványok és jegyzékek tekintetében a mintákkal
tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

7.3 Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

9. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

9.1 Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek
összege: 5.000.000.- Ft azaz öt millió forint.

9.2 Ajánlatkérő az Ajánlati Biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja, illetve
adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozat, vagy a biztosító által kiállított
kötelezvény visszaszolgáltatásával.

9.3 Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető az ajánlattételi felhívásban megadott módokon.

9.4 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által
hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
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9.5 A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt,
legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték
a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja.

10. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT

Többváltozatú ajánlat nem adható.

11. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

11.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az
Ajánlattevőre, akkor az Ajánlattételi dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az
oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A
minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a
valóságnak megfelel.

11.2 Az Ajánlattevőnek egy eredeti és három másolati példányban kell elkészítenie az
ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "Eredeti”
vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az
irányadó. Ezen felül a teljes ajánlatot pdf formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani
1 példányban.

12. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

12.1 A nem elektronikusa benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen
megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.

Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

„AJÁNLAT „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási

szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására.”
Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

12.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.

13. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

13.1 Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akiknek az Ajánlattételi
dokumentáció megküldésre került. (Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor
elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt). Az Ajánlatokat
személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az Ajánlattételi
felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges
késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli.

13.2 Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett
személy ír alá.
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14. Formai követelmények

14.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint
kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.

14.2 Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT”
feliratnak értelemszerűen.

14.3 Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan
elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani.

14.4 Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban.

14.5 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni
kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben a másolati
példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.

14.6 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot
együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem

vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,
- a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.

14.7 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
- az ajánlatkérő nevét, címét;
- az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: „AJÁNLAT - <Projekt megnevezése –

Szerződés megnevezése>”;
- a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt!”

14.8 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak.

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

15. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja
fel az Ajánlattételi felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet
az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint – a Kbt. 62.
§ (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet (EK) képviselői, valamint az NFÜ
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői.

16. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
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Az ajánlatok értékelésének szempontja:

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.

A részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő az alábbi értékelési
szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, az alábbi módszerek alapján:

1.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):

Az 1. részszempont esetén Ajánlattevő valamennyi olyan költségét kell, hogy érvényesítse,
amely a szolgáltatással összefüggésben vetődik fel. A részszempontra az ajánlatot egy
összegben, nettó értéken, forintban kifejezve kell megadni. Az ajánlat alapja átalányár.
Ennek megfelelően az ajánlattevő ajánlatában köteles szerepeltetni minden, a szolgáltatás
teljes körű elvégzéséhez szükséges költséget (munkabérek, megbízási díjak, utazás, étkezés,
szállás, irodaszer, informatikai és kommunikációs költségek).

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az
ajánlatkérő a megjelölt ajánlati áron felül, semmilyen jogcímen nem teljesít kifizetést.
Tartalékkeret képzésére nincs mód. Az ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű
nettó ajánlati ár.

Az adott részszempontra kapott pontszám= legjobb ajánlat/vizsgált ajánlat x 10 x a
súlyszámmal

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § rendelkezéseire:

2. A meghiúsulási kötbér mértéke forintban kifejezve

A jelen értékelési szempontban az ajánlatkérő az ajánlattevők által megajánlandó
meghiúsulási kötbér mértékét kívánja értékelni. A meghiúsulási kötbér minimális összege
500.000,-Ft. Az ajánlatot egy egész számmal kifejezve, forintban kell megadni.

A vállalás felső határa 10.000.000,-Ft, az ezen felüli vállalásokat az ajánlatkérő
többletpontszámmal nem értékeli, így az a feletti vállalások egységesen 10 pontot kapnak.
Az arányosítás módszere az egyenes arányosítás a 16. oldalon meghatározottak szerint.

A legmagasabb megajánlás a legjobb.

Az értékelés módszere

Az egyes ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott pontszámok között értékeli az Ajánlatkérő. Az 1. és 2. részszempont esetében a
legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint
állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a
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legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési
szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy
azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § rendelkezéseire:
(1) Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
(2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni
az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
(3) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

Ha az ajánlatkérő ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló –
adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az Ajánlatok vizsgálatakor, az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatban
található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

17. KAPCSOLATTARTÁS
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 e-mail címre, vagy faxszámra küldött bármilyen üzenet,
dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő,
illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan
kézbesítettnek tekintendő.

18. TÁJÉKOZTATÁS
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 (56) 505-900
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Fax.: 06 (56) 505-909
E-mail: titkarsag@jnszmkh.hu

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C
Tel.: 52/517-200
Fax.: 52/517-200

Közép- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
5002 Szolnok, Pf. 25
6701 Szeged, Pf.: 1048.
Tel: 06/ 56 / 523 423
Fax: 06/ 56 / 343 768
E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Web: http://www.kotiktvf.kvvm.hu/ ; http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/Web:
http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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MELLÉKLETEK
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MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
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1.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Felolvasólap

Ajánlattevő neve1:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

Az ajánlat tárgya:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban kifejezve

………………………..,-Ft

2. A meghiúsulási kötbér mértéke forintban kifejezve (az értékelésben figyelembe vett
maximum érték: 10.000.000,-Ft)

…………………………...,-Ft

Kelt:
………………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..
Ajánlattevő cégszerű aláírása

TP

1
PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt

ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét
(lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
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2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
BANKGARANCIA

Garanciaszám: ....................................
Szerződésszám: ....................................

Ajánlatkérő neve, címe ……………

Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint Ajánlattevő
/továbbiakban: Megbízó/ benyújtja Önöknek a …………… építési munkáinak
megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a
Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.

A Megbízónak az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló
bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt.
(székhely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget
vállalunk arra, hogy

… Ft, azaz … forint összeget

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első
írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, mi
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban
kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által
Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon
kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai
naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges igénybejelentésüknek
Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk
annak alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk
visszajuttatják-e vagy sem.
A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt
garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás
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3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa

Ajánlati biztosíték
Kötelezvény

Ajánlatkérő neve, címe ……………

Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról,
hogy a ……………… (ajánlattevő neve) ……………… (ajánlattevő székhelye)
/továbbiakban: Megbízó/ a ……………… építési munkáinak megvalósítására vonatkozó
ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén
Megbízónk köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.
Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló,
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt
kell adnia az Önök részére.
A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: ………………)
/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk
arra, hogy
… Ft, azaz … forint összeget
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első
írásbeli felszólításukra, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték
Önöket illeti meg.
Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által
nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Kelt:

__________________________
cégszerű aláírás
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4.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) kijelentem, hogy a fent említett
közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő
tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási
szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok

ellátása tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Fegyvernek, 2013.
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EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás út 171.
Város/Község: Fegyvernek Postai

irányítószám:
5231

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatár László polgármester

Telefon: + 36 56556010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: +36 56556011

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I

mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III

mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy

nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Megbízási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye A teljesítés helye
NUTS-kód •••••

A teljesítés helye
Jász – Nagykun - Szolnok
megye

NUTS-kód HU-322

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma ••• VAGY, adott esetben, maximális
létszáma •••

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: •• vagy hónap(ok)ban: •••
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71.30.00.00-1 ••••-• ••••-•

További
tárgy(ak)

71.31.00.00-4
71.52.00.00-9
71.31.80.00-0
71.63.10.00-0
71.63.13.00-3

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen nem
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki,
műszaki ellenőri feladatok ellátása

A kivitelezés főbb műszaki paraméterei:

Szennyvíz elvezetés részletes adatai, amely a FIDIC PIROS KÖNYV (FIDIC Általános
Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és
mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerint valósítandó meg:

Szennyvízelvezetés vezetékek, öblözetek szerint:
I. számú öblözet:

- csatorna hossza: 3 244 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 35 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 36 db
- házi bekötések száma: 185 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 551 m (NA 160 KG-PVC)

II. számú öblözet:
- csatorna hossza: 7 142 m
- tervezett átemelők száma: 2 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 91 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 73 db
- házi bekötések száma: 407 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 3 896 m (NA 160 KG-PVC)

III. számú öblözet:
- csatorna hossza: 9 682 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 115 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 116 db
- házi bekötések száma: 532 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 5 976 m (NA 160 KG-PVC)

IV. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 793 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 65 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 49 db
- házi bekötések száma: 245 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 906 m (NA 160 KG-PVC)

V. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 174 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 27 db
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- tervezett tisztítóidomok száma: 25 db
- házi bekötések száma: 95 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 765 m (NA 160 KG-PVC)

VI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 5 731 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 61 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 60 db
- házi bekötések száma: 327 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 748 m (NA 160 KG-PVC)

VII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 108 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 51 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 44 db
- házi bekötések száma: 204 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 578 m (NA 160 KG-PVC)

VIII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 704 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 38 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 32 db
- házi bekötések száma: 116 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1017 m (NA 160 KG-PVC)

IX. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 581 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 37 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 28 db
- házi bekötések száma: 101 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1220 m (NA 160 KG-PVC)

X. számú öblözet:
- csatorna hossza: 3 398 m
- tervezett átemelők száma: 5 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 42 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 40 db
- házi bekötések száma: 138 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 334 m (NA 160 KG-PVC)

XI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 269 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 4 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 2 db
- házi bekötések száma: 14 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 106,1 m (NA 160 KG-PVC)
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Tervezett gravitációs csatorna mindösszesen:
- hossza: 45 827 m
- átemelők száma: 16 db (11 + 5 db)
- tisztítóaknák száma: 566 db
- tisztítóidomok száma: 505 db
- Házi bekötések.2 364 db

- Átemelők: a beépítésre kerülő szivattyúk típusa: WILO FA
- Házi beemelők
- Szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító vezeték: jele: NY-VÍZ; 2658,26 m; anyaga: NA

90 KPE
- Közút keresztezések

Tervezett nyomóvezetékek:
- Házi beemelők (5 db) nyomóvezetéke (NA 75 KPE) összes hossz: 831 m
- Közterületi átemelők (11 db) nyomóvezetékei összes hossz:

NA 90 KPE: 2846 m
NA 110 KPE: 715 m
NA 200 KPE: 2969 m

Összes nyomóvezeték hossz: 7361 m
(külterületi szakasz: 2746 m; belterületi szakasz: 4615 m)

Szennyvíz tisztítás részletes adatai, amely a FIDIC SÁRGA KÖNYV (FIDIC Általános
Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és
mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerint
valósítandó meg:

Tervezési értékek a szennyvíztisztító telepre:
 hidraulikai kapacitás: 600 m3/d (492 m3/d csatornán érkező + 108 m3/d szippantott),
 óracsúcs szennyvízmennyiség: 60 m3/h,
 óracsúcs tényező: 1/10,
 biológiai kapacitása: 7379 LE.

A tervezett szennyvíztisztító telep kialakítása
A tervezett új szennyvíztisztító telep egységei:
- szippantott szennyvízfogadó, mészbekeverő, előülepítő, kiegyenlítő medence (meglévő),
- gépi rács, megkerülő kézi ráccsal (új),
- levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgy, 2 párhuzamos (új),
- SBR biológiai műtárgyak 3 párhuzamos sorral (új),
- fertőtlenítés (új),
- iszapsűrítő, 2 db (új),
- iszapvíztelenítés víztelenítő centrifugával (új),
- iszaptároló (új),
- telepi szennyvízátemelő (új),
- Off-line kiegyenlítő és havária medence (a meglévő biológiai műtárgyból kialakítva)

A szennyvíztisztító telep építése a FIDIC SÁRGA KÖNYV, míg a szennyvízcsatorna hálózat
építése a FIDIC PIROS KÖNYV szerződéses rendszerére épülő generálkivitelezői szerződés
alapján történik.
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Az elvégzendő FŐBB feladatok:

A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre
meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök
szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában.
Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését
átlátható módon végezni.

A Megbízott köteles ellenőrizni:
 a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó

jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét,
 a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a

teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,
 a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek és a

jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
 az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási

szerződésben foglaltak szerint.

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:

A kivitelezés időszakában:
 kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
 hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
 munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
 a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése és

észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való
felterjesztése a Megbízónak.

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
 az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó

dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
 köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési

helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen
Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

 a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése,
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;

 köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától
függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés)
összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő
problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében.
Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv
készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére
bocsátani;

 az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn
belüli megírása;

 a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
 az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
 a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
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 együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért
szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;

 a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA
KÖNYV 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok
intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói
követelésekhez és a Szerződés módosításához című dokumentum alapján;

 közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.

Koordináció:
 a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása,

bonyolítása;
 valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági

kérdések ellenőrzése.

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:
 a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi

megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);
 az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések

lefolytatása.
 a kivitelezés végleges pénzügyi elszámolásának elkészítése a Mérnök feladata

Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:
 a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi

érdekelt és érintett fél meghívása;
 a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok

ellenőrzése és felügyelete;
 a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
 a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
 a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a

javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
 nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti

átadás-átvételi igazolás (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 10.1 pontja)
kibocsátásával, valamint – szállítási szerződések esetében – az ott meghatározottak alapján.

A kivitelezési szakasz lezárása:
 a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
 a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
 a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
 a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
 a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.

A jótállási időszak alatt (legfeljebb 60 hónap) és annak végén:
 az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt

időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott
hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok
kijavíttatása;

 A FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 11.9 pontja, valamint a szállítási szerződés
szerinti teljesítési igazolás kiadása.
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A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
 együttműködik a PR-tanácsadóval;
 tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb

tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
 megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
 kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről,

alapelveiről stb.;
 a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
 lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató

anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
 részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb

rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.

Egyéb feladatok:
 adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések

előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére,
felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes
szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a
Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;

 a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője
haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;

 A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából
releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;

 a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások
folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.

A részletes feladatleírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A jelen szolgáltatás becsült értéke: nettó 70.000.000.- HUF

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: ••• és ••• között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: 33 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

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

A késedelmi kötbér mértéke napi 50.000,-Ft, amely naptári napokra vonatkozóan értendő.
Megbízó legfeljebb a késedelem kezdetétől számított 30 naptári napra jogosult késedelmi kötbér
érvényesítésére, így a késedelmi kötbér mértékének felső határa 1.500.000,-Ft. Esedékes minden a
szerződésben előírt határidő, valamint a kivitelezési szerződésekben alkalmazott FIDIC Szerződéses
Feltételekben a Mérnök munkájához rendelt időtartamok határidejéhez képesti késedelmes teljesítés
esetében. A 30 naptári napot meghaladó késedelmet ajánlatkérő a szerződés meghiúsulásának tekinti.

A meghiúsulási kötbér mértéke minimum 500.000,-Ft, ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást
elfogad. Akkor alkalmazandó, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, vagy feladatainak
ellátását 30 napot meghaladóan, neki felróható okból szünetelteti.

Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel
azonos mértékű biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő azzal, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011
(I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-
biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a
szállítói előleg biztosítékaként. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak
abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
A Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít szállítói előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a Megbízási díj 30
%-a. Az előleg kifizetése a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés (1e) – (1g) pontjában foglaltak
szerint történik.

Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti
előlegbiztosíték teljesítése. A felvett előleget egyenlő részletekben, a benyújtásra kerülő résszámlák és
a végszámla összegéből kell levonni.
A biztosítékot a nyertes ajánlattevő az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével
köteles közvetlenül a KEOP Közreműködő Szervezet részére benyújtani a Megrendelő egyidejű
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értesítése mellett.

A kifizetések az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel, a szerződés 4.
sz. mellékletben foglalt fázis alapú Pénzügyi ütemterv szerint történnek. Kilenc részszámla és
végszámla bocsátható ki, a kifizetés minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül.

A kifizetések a létesítmények fizikai előrehaladása alapján elszámolható díjak alapján történnek. A
számla benyújtásának feltétele a kapcsolódó jelentés Megbízó általi elfogadása. A végszámla
kiállításának/benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel és a Zárójelentés Megbízó
részére történő benyújtása/elfogadása.

Amennyiben jelen mérnök eljárás alapját képező kivitelezés befejezése a tervezettnél későbbi
időpontban valósul meg, úgy nyertes ajánlattevő többlet kifizetési igénnyel nem fordulhat az
ajánlatkérőhöz, ebben az esetben ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 125. § (10) bekezdését a kifizetés
ütemezésének módosítása tekintetében.

A kifizetések során alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át is.
A Kbt. 130-131.§-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem
vagy eltérően állapodtak meg.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik, 84,426726 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 15,573274 %-a
önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a
forint.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet
2003. évi XCII. törvény 36/A §

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

Nincs lehetőség gazdasági társaság létrehozására.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen
nem

(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

Valamennyi szakember esetében szükséges a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Amennyiben a jelentkezésben megjelölt, valamint a teljesítésben részt vevő bármely szakember a
magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy az ajánlattevő a szerződés
teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét
biztosítani.

A részvételre jelentkezőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik mérnöki tanácsadásra és műszaki
ellenőrzésre vonatkozó környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, az Európai Unióban érvényes, a
vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló rendszerekben kibocsátott tanúsítvánnyal (pl. ISO
14001, vagy azzal egyenértékű), vagy a környezetirányítási intézkedés egyéb bizonyítékával vagy
azok biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával, és a szerződés teljesítése során biztosítania
kell az annak megfelelő eljárást.
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában
foglaltak szerinti kizáró okok fennállnak.

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (2) –
(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a megjelölt kizáró
okok hatálya alá.

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem lehet korábbi jelen
részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. A kizáró okok
igazolásával kapcsolatban javasoljuk a következő, Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutatók
figyelembevételét:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012/58. szám)

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési
Értesítő 2012/61. szám).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők) saját
vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezők):

P/1 Ha a letelepedése szerint irányadó számviteli
jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó
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beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem
szükséges

Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, és
műszaki ellenőrzési feladatok) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított–
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió
Ft összeget.

P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozat a hirdetmény megjelenését megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
évenként, attól függően, hogy a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők) mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés d) pontja alapján a részvételi
felhívásban meghatározott szakmai
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás

Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal

három lezárt üzleti évi beszámolói alapján az
üzleti eredménye egy évnél több évben negatív
volt.

P/2. Ha a hirdetmény megjelenését megelőző
utolsó három lezárt üzleti év teljes nettó
árbevételének számtani átlaga árbevétele nem éri
el összesen a 70.000.000 nem éri el a
60.000.000.- HUF összeget, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevételének számtani átlaga árbevétele a
szolgáltatás tárgyában (mérnöki, és műszaki
ellenőrzési feladatok) megjelölt területen nem éri
el összesen a 60.000.000.- HUF összeget.

P/3. Ha nem rendelkezik érvényes, a jelen
beszerzés tárgyával egyező tevékenységre
(mérnöki, és műszaki ellenőri feladatok ellátása)
vonatkozó, legalább 50.000.000.- Ft/év
keretösszegű és legalább 5 millió Ft/káresemény
összegű szakmai felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosításnak az ajánlattételi határidő
lejártakor érnényesnek kell lennie.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
a részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők)
bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.



16

vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre
jelentkező 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.

Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban
benyújtani.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján a
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása
során az (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott,
más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is,
ha az részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) ajánlatában (részvételi
jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az
ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/R A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a
16. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően. A
referenciának tartalmaznia kell továbbá
valamennyi olyan adatot, melyből az előírt
követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.

M/SZ A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a
megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése. Be kell nyújtani a
szakemberek szakmai önéletrajzát,
rendelkezésre állási nyilatkozatát, képzettséget,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik:

M/R A felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban összesen legalább 2 db Európai
Uniós társfinanszírozással megvalósuló
szennyvízközmű (szennyvízcsatorna és/vagy
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep
együtt) beruházás Mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozó pozitív
referenciával, ahol a szerződések összértéke
elérte a nettó 60 millió HUF összeget és
melyek közül:

o legalább az egyik referencia
szennyvízcsatorna és
szennyvíztisztító telep építéséhez
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végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát, valamint a Magyar Mérnöki
Kamarai jogosultság számát, az elektronikus
nyilvántartás elérési útvonalát.
Amennyiben a szakember az elektronikus
kamarai nyilvántartásban nem szerepel, vagy a
nyilvántartás nem elérhető, be kell nyújtani a
jogosultságot igazoló dokumentumot is.
Más EU tagállamban szerzett jogosultság
esetén be kell nyújtani az egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar
nyelvű fordítását.
Be kell nyújtani a szakemberek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát, képzettséget,
végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát, valamint a jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás elektronikus elérési
útvonalát. A műszaki ellenőrök jogosultságát
ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető
adatbázisból.

M/T A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17.
§ (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi
vezetési rendszereknek való megfelelőségre
vonatkozó, független szervezet által kiállított
tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány, vagy a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés i) pontjára tekintettel az egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékainak benyújtása.

M/G A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (3) bekezdés e) pontja alapján a
rendelkezésre álló eszközök, berendezések
áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak
való megfelelés egyértelműen megállapítható
(gépjárművek esetében forgalmi engedélyt,
szoftverek esetében pedig a jogszerű
használatot igazoló dokumentumot szükséges
benyújtani).

Valamennyi dokumentumot elegendő
másolatban benyújtani.

vagy szennyvízcsatorna és
szennyvítisztító telep felújításához
vagy szennyvízcsatorna és
szennyvíztisztító telep kapacitás
bővítéséhez kapcsolódó mérnöki
és/vagy műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozott

o legalább az egyik referencia legalább
20.000 fm csatorna építéséhez
kapcsolódó mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozott

o legalább az egyik referencia esetében
a kivitelezés értéke elérte a nettó
1.900.000.000 HUF összeget

o a fenti referenciák közül legalább az
egyik FIDIC feltételrendszer keretei
között valósult meg.

Egy referencia egyszerre több előírást is
kielégíthet, továbbá az ajánlatkérő az olyan
referenciát is elfogadja, amely esetében a
műszaki átadás teljes körűen megtörtént,
azonban a jótállási időszak még tart, valamint
elfogadja a konzorciumi megállapodás vagy
alvállalkozás keretében teljesített referenciát is,
a saját teljesítés erejéig. Ajánlatkérő az egy
szerződés keretében teljesített szolgáltatásokat
egy referenciaként értékeli.

M/SZ az alábbi szakemberekkel:

1 fő FIDIC Mérnök, aki rendelkezik:
— egyetemi vagy főiskolai közmű-és

mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki
végzettséggel,

— összesen legalább 3 év projektvezetői
tapasztalattal a víziközművek létesítése
és/vagy mélyépítés területén, valamint
legalább 3 év projektvezetői tapasztalat
csatornázási, szennyvíztisztítási
munkák terén

— legalább 2 év tapasztalattal mérnök-
műszaki ellenőri feladatok ellátása
terén

— 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet
szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki
ellenőri (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal

1 fő FIDIC Mérnök helyettese, aki
rendelkezik:
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— egyetemi vagy főiskolai közmű-és
mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki
végzettséggel,

— összesen legalább 3 év felelős műszaki
vezetői és/vagy műszaki ellenőri
tapasztalattal víziközművek létesítése
területén

— legalább 2 év tapasztalattal mérnök-
műszaki ellenőri feladatok ellátása
terén

— 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki
ellenőri (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal

Műszaki ellenőrök, akik rendelkeznek
legalább a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet
szerinti szakterületi megjelölt műszaki ellenőri
jogosultsággal:

- 2 fő műszaki ellenőr ME-VZ/I. (vagy azzal
egyenértékű) szakterületi megjelöléssel, a
jogosultság megszerzésétől számított
személyenként legalább 3 év tapasztalattal
víziközművek hálózatai, (csatornázási)
munkák építési munkáinak műszaki
ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-G-I
(vagy azzal egyenértékű), a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal víziközművek gépészeti
berendezéseinek (tisztítás, átemelők) építési
munkáinak műszaki ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-V-I
(vagy azzal egyenértékű) a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal víziközművek villamossági és
automatizálási munkái műszaki
ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-KÉ/I
(vagy azzal egyenértékű) a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal közlekedési építmények
műszaki ellenőrzésben

1 fő Pénzügyi szakértő, aki rendelkezik
- közgazdasági vagy pénzügyi-számvitel

szakos felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
végzettséggel,
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- legalább 3 éves tapasztalattal építési
beruházásokkal kapcsolatos szerződések
pénzügyi lebonyolításában, valamint ezen
időtartam alatt rendelkezik legalább egy
projekt kapcsán, legalább egy év
időtartamban EU-s támogatású projektek
pénzügyi elszámolási rendjének ismeretével
valamint az EU-s támogatású építési
beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás
keretében szerzett pénzügyi szakértői
tapasztalattal.

Egy szakember legfeljebb két, de csak
különböző előírás tekintetében kerülhet
megjelölésre.

M/T
- Nem rendelkezik mérnöki tanácsadásra és

műszaki ellenőrzésre vonatkozó
környezetirányítási rendszer meglétét
igazoló, az Európai Unióban érvényes, a
vonatkozó európai szabványsorozaton
alapuló rendszerekben kibocsátott
tanúsítvánnyal (pl. ISO 14001, vagy azzal
egyenértékű), vagy a környezetirányítási
intézkedés egyéb bizonyítékával vagy azok
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek
leírásával

M/G
Ha nem rendelkeznek legalább 3 db
személygépjárművel és legalább 8 db, jogtiszta
szoftvert tartalmazó hordozható számítógéppel
(laptop, IPAD…stb), legalább két
számítógéphez tartozó mobil internet
szolgáltatást biztosító eszközzel ( modem,
pendrive…stb).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja
alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolása során az (5) bekezdés szerint más
szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott,
más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
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módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi
szállítások, szolgáltatások vagy szolgáltatások
teljesítésére vonatkozik, az részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők)
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be
a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek
adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése? igen nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét
és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
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Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám •••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum•••
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

a dokumentációban, az ajánlatételi/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Részszempont

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár
forintban kifejezve

Súlyszám

80

Részszempont

2. A meghiúsulási kötbér
mértéke forintban kifejezve (az
értékelésben figyelembe vett
minimum érték: 500 000 Ft, az
értékelésben figyelembe vett
maximum érték: 10.000.000,-Ft)

Súlyszá
m
20

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: ../…/2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100 000 - Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően
beszerezhető. A dokumentáció árát, a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12010628-00105411-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció
ellenértéke nettó módon került meghatározásra.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: …/…./2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: …/…/2012 (nap/hó/év)

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

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT
SK SL FI SV

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
••/••/•••• -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ../…./2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00

Helyszín: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL

KAPCSOLATOS?
igen nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja:
………… (nap/hó/év)

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: ………… (nap/hó/év)

3.) A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás lehetősége biztosított.

4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [72. § (1) bekezdés] a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése
szerinti összegezésben megjelölte.

5.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-,
valamint műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

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

III.2.2.: P/1, P/2, P/3,
III.2.3.: M/R, M/SZ, M/T, M/G,

6.) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft.-nél (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-
49.), hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 9 órától 11 óra 00
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percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának
bemutatása ellenében történik.
A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése
esetén, amennyiben a Részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést
igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy
levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, a felhívásban
megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
· részvételre jelentkező neve
· részvételre jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
· a részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma
· az eljárást megindító felhívás hirdetményének TED/KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: nettó 100 000,-Ft

7.) A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a
jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

8.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a
részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania. Ezen felül a teljes
részvételi jelentkezést pdf formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban. A
részvételi jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján
történik.

9.) Az ajánlatkérő előírja, hogy a Részvételre jelentkező tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. [Kbt. 54. § (1)
bekezdés]

10.) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában
meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.

11.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a részvételi felhívásban tételesen felsorolt, a
kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb
felsorolt iratokat, dokumentumokat.

12.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

13.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.

14.) A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi
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jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a
részvételre jelentkezőt terheli.

15.) Ajánlati elemekre adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10.

Az egyes ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott pontszámok között értékeli az Ajánlatkérő. Az 1. és 2. részszempont esetében a
legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint
állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési
szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az
ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési
módszert az ajánlatételi dokumentáció tartalmazza.

16.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a részvételi jelentkezést, a
nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

17.) A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja.

18.) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak.

19.) A kivitelezői teljesítés időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges idejű
próbaüzemeket és a megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a nyertes ajánlattevőt a
kivitelezői jótállás időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási kötelezettség
terheli.

A Megbízott szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Megbízóval a
projekt keretében kötött építési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek.
Megbízott tevékenysége az építési szerződések esetén magába foglalja a Teljesítési igazolások
kiadását, a végelszámolást és az összes biztosítékok feloldását is.

20.) A mérnök tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
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 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.

 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként
hasznosítja újra.

 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a projekttagokkal.
A mérnök feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a létrejövő
létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító
intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és
hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása, és végrehajtásának
ellenőrzése. A részvételi jelentkezés mellékleteként ezen pont elfogadása tekintetében
részvételre jelentkező nyilatkozn köteles.

21.) A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott
táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt
feltételeknek a részvételi jelentkezésben becsatolt mely referenciával, mely bemutatott
szakemberrel vagy mely más egyéb dokumentummal felel meg. Az alkalmassági követelmény
esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot
(pl. RF III.2.3. M/1. pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza:
alkalmassági követelmény; referencia/szakember/eszköz megnevezése;
referencia/szakember/eszköz bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található.

22.) Jelen részvételi felhívás P/3. pontjában meghatározott mértékű, a jelen beszerzés tárgyával
egyező tevékenységre (mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása) vonatkozó, szakmai
felelősségbiztosításnak a szerződés teljesítésének időtartama és a kötelező rendelkezésre állási
időtartam alatt érvényesnek kell lennie.

23.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő
idegen vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, a részvételi
jelentkezéshez csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles
fordítását, vagy a részvételre jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a
dokumentum után. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a
részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője írásban nyilatkozzék.

24.) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint a
VI.2. pont szerinti pályázat Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az
alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja
meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának
jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a
pályázati támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében
létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen
használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen
biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult
gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a
Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

25.) Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 5 (öt) millió forint Ft
összegű biztosíték adásához fogja kötni, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával
egyidejűleg kell majd az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
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26.) A szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében ajánlatkérő az ajánlatban szakmai ajánlat
benyújtását fogja előírni. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

27.) A Kbt. 36. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő
előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

28.) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 94. § (3)
bekezdés b) pontja alapján, az abban foglalt feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

29.) Ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában nyilatkozatot kell benyújtania
-arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja
megajánlani, továbbá
-arról, hogy a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AJÁNLATTEVŐ
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

30.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest Postai irányítószám:

1026
Ország: Magyarország

E-mail: Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai

irányítószám:
Ország:

E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
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Város: Budapest Postai irányítószám:
1026

Ország: Magyarország

E-mail: Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ••/••/•••• (nap/hó/év)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON

SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA ••• MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy ••.••.••.••-• ••••-• ••••-•

További tárgyak

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE

(adott esetben)
Az időtartam hónapban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

Befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek
számának megfelelően) ------------------------------------------
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ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az Ajánlatkérő részvételre hívja fel a jelentkezőket a jelen dokumentációban
részletezett szolgáltatás beszerzésére. A jelentkezés és később az ajánlattételi szakaszban az
ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan
adható be. A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.
A részvételre jelentkező kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a felhívásban és
a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. A
részvételre jelentkező kockázata és a jelentkezés érvénytelenítését vonja maga után:

- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy

- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
részvételi és az ajánlattételi dokumentációban megadott minden
követelménynek.

1.2. A részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezésének elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

1.3. A részvételre jelentkezőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas
dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő
számára a szolgáltatás egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és
megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
az abban leírt szolgáltatás céljára.

1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

2. A SZOLGÁLTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE

Megbízott feladatai a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződésekkel
kapcsolatosan a következők:

A kivitelezéshez kötődő teljesítés várható időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges
idejű próbaüzemeket és a megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a nyertes
ajánlattevőt a kivitelezői jótállás időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási
kötelezettség terheli. Ha a kivitelező rövidebb jótállási időtartamot vállal, akkor a mérnök
feladatellátása is ezen időtartamra terjed ki.

I./1. A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK

Megbízott a feladatainak ellátása során az alábbi jogszabályok figyelembevételével köteles
eljárni:

- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

- 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi

hatósági ellenőrzésről
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- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági

nyilvántartásokról
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki

tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízó a Projekt megvalósítására
jelen Szerződésen felül az alábbi megbízási, valamint vállalkozói szerződéseket köti:

 Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása (Megbízott köteles a hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval feladatai teljesítése során együttműködni.)

 Lőszermentesítés (Megbízott felelőssége a szerződés felügyeletére is kiterjed.)
 Kivitelezés (Megbízott felelőssége a szerződés felügyeletére is kiterjed.)
 Projekt menedzsment (Megbízott köteles a projektmenedzsment szervezettel feladatai

teljesítése során együttműködni.)
 Tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység (Megbízott köteles a kiválasztott

szervezettel feladatai teljesítése során együttműködni.)

A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.

A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a
Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint
független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar
költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából
és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának,
pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.

A Megbízott köteles ellenőrizni:
 a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó

jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét,
 a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint

a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,
 a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek

és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
 az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási

szerződésben foglaltak szerint.

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:

A kivitelezés időszakában:

 kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
 hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
 munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
 a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése

és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra
való felterjesztése a Megbízónak.
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Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

 az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó
dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;

 köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott
építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a
jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

 a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése,
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések
megtétele;

 köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs
megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni
arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges
késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak
teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul
köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;

 az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések
előírt időn belüli megírása;

 a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;

 az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának
ellenőrzése;

 a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
 együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által

felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt kívánságaik
közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;

 a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC PIROS, illetve FIDIC
SÁRGA KÖNYV 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és
szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a
Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához című
dokumentum alapján;

 közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában.

Koordináció:

 a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása, bonyolítása;

 valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és
biztonsági kérdések ellenőrzése.

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:

 a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi
megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);

 az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.

 a kivitelezés végleges pénzügyi elszámolásának elkészítése a Mérnök feladata
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Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:

 a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása,
valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;

 a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok
ellenőrzése és felügyelete;

 a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
 a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
 a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások

elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
 nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV

szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 10.1
pontja) kibocsátásával, valamint – szállítási szerződések esetében – az ott meghatározottak
alapján.

A kivitelezési szakasz lezárása:

 a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
 a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
 a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás

működtetése;
 a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
 a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.

A jótállási időszak alatt (legfeljebb 60 hónap) és annak végén:

 az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése;
az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az
üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe
tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;

 A FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 11.9 pontja, valamint a szállítási
szerződés szerinti teljesítési igazolás kiadása.

A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:

 együttműködik a PR-tanácsadóval;
 tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-,

illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
 megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
 kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer

működéséről, alapelveiről stb.;
 a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
 lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a

tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
 részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és

egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
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Egyéb feladatok:

 adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt
ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai
Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek
rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani,
azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról
előzetesen tájékoztatni köteles;

 a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést
megteszi;

 A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;

 a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások
folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.

A mérnök tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.
 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként

hasznosítja újra.
 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a

projekttagokkal.

A mérnök feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a létrejövő
létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító
intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és
hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása, és végrehajtásának
ellenőrzése.

I/2. A MEGBÍZOTT FELADATAI ELVÉGZÉSÉHEZ IGÉNYBE VEENDŐ
SZEMÉLYEK

I/2.1. A MÉRNÖK (1 FŐ)

A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti
Mérnököt kell kijelölni. A Mérnök felelős az I/5. pontban meghatározott jelentések, az I/1.
pontban meghatározott kooperációs megbeszélések, valamint az I/7. pontban meghatározott
havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek személyes elvégzéséért. Továbbá felelős a
kooperációs megbeszélések összehívásáért és az azokon való elnöklésért. Változtatási
utasítást csak a Mérnök adhat ki és vállalkozói követelést is csak a Mérnök hagyhat jóvá. A
Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi
megfelelőségének igazolása (teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata.
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Feladata még az alábbi szakértők által a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feladatok
elvégzésének ellenőrzése, számonkérése és koordinációja.
Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

A Mérnöknek be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése
szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy
jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás
kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végrehajtani.

I/2.2. A MÉRNÖK HELYETTESE (1 FŐ)

Legalább egy szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a
„Mérnök helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az
általa átadott hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy Változtatási utasítást
(FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 13.1) a Mérnök helyettese nem adhat ki.
Továbbá Változtatási javaslatot (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 13.2,
13.3) és Vállalkozói követelést (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 20.1) sem
hagyhat jóvá.
Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője
köteles eljárni.

I/2.3. MŰSZAKI ELLENŐRÖK (5)

Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni
műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli.
Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles
eljárni.

I/2.4 Pénzügyi szakértő (1 fő)

 A projekt előírásoknak megfelelő pénzügyi, számszaki elszámolások előkészítésében
való segítségnyújtás,

 Pénzügyi ellenőrzésben aktív közreműködés,
 Jelentések készítésében való közreműködés
 Projektmenedzserrel és a Pénzügyi vezetővel folyamatos kapcsolattartás,
 Elszámolások szakmai segítése

I/3. A MEGBÍZOTT RÉSZÉRŐL KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK
ELHELYEZÉSE

Az építési vállalkozó biztosítja a Szerződés teljes időtartamára a Szerződés teljesítéséhez
szükséges irodá(ka)t, felszereléssel együtt.

I/4. A MEGBÍZOTT FELSZERELÉSE

A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik
megfelelő adminisztratív, titkársági és fordítási szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség
szerint gondoskodnia kell megfelelő összegek átutalásáról a Szerződés keretében
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végrehajtandó tevékenységek támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit
rendszeresen, határidőben fizessék ki.
A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések
biztosítása a Megbízott feladata.

I/5. A MEGBÍZOTT ÁLTAL A VÉGREHAJTÁS SORÁN KÉSZÍTENDŐ
JELENTÉSEK

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére
külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és
minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek
figyelembevételével.

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket.

Jelentés /
Dokumentum

Megjegyzés Tervezet beadása

Előrehaladási
jelentés

A jelen feladatleírás függelékében
meghatározott tartalommal kell
elkészíteni.

Az építési munkák
vállalkozója részéről kiállított
számlával együtt

Előzetes
zárójelentés
(amennyiben a
Megbízott
tevékenységének
befejezése a
Projekt zárás
időpontja utánra
esik)

Abban az esetben, ha a Megbízott
tevékenységének befejezése a
Projekt zárás időpontja utánra esik,
akkor előzetes zárójelentést kell
benyújtania, amelynek tartalmaznia
kell a zárójelentésre vonatkozóan
alább meghatározottakat, és ezzel a
jelentéssel egy időben kell
elkészítenie a végszámláját is.

A Projekt megvalósítására
megkötött vállalkozási és
szállítási szerződésekben
kikötött jótállási időszakok
közül a legkésőbb kezdődő
jótállási időszak kezdési
időpontját követő 1 hónapon
belül kell benyújtani

Zárójelentés A Megbízott tevékenységének
időtartama végén (Különös szerződési
feltételek IV. pont) zárójelentést és
végszámlát kell készíteni. A
zárójelentésnek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy felhasználásával a
Megbízó a Projekt zárójelentését el
tudja készíteni és megfelelő időben a
KEOP Közreműködő Szervezetnek
benyújtani.

A zárójelentés tervezetét
legalább 1 hónappal a
Megbízott tevékenysége
időtartamának lejárta előtt be
kell nyújtani.

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal
soron kívüli jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval
egyeztetve kell benyújtani.
A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó
által kinevezett Projektmenedzser részére benyújtania.

I/6. A VÉGREHAJTÁS HELYSZÍNEI

A munka elvégzésének helye:

Jász – Nagykun- Szolnok megye
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A kivitelezés főbb műszaki paraméterei:

Szennyvíz elvezetés részletes adatai, amely a FIDIC PIROS KÖNYV szerint valósítandó
meg:

Szennyvízelvezetés vezetékek, öblözetek szerint:
I. számú öblözet:

- csatorna hossza: 3 244 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 35 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 36 db
- házi bekötések száma: 185 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 551 m (NA 160 KG-PVC)

II. számú öblözet:
- csatorna hossza: 7 142 m
- tervezett átemelők száma: 2 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 91 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 73 db
- házi bekötések száma: 407 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 3 896 m (NA 160 KG-PVC)

III. számú öblözet:
- csatorna hossza: 9 682 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 115 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 116 db
- házi bekötések száma: 532 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 5 976 m (NA 160 KG-PVC)

IV. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 793 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 65 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 49 db
- házi bekötések száma: 245 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 906 m (NA 160 KG-PVC)

V. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 174 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 27 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 25 db
- házi bekötések száma: 95 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 765 m (NA 160 KG-PVC)

VI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 5 731 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 61 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 60 db
- házi bekötések száma: 327 db
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- összes házi bekötővezeték hossza: 2 748 m (NA 160 KG-PVC)

VII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 108 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 51 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 44 db
- házi bekötések száma: 204 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 578 m (NA 160 KG-PVC)

VIII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 704 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 38 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 32 db
- házi bekötések száma: 116 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1017 m (NA 160 KG-PVC)

IX. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 581 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 37 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 28 db
- házi bekötések száma: 101 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1220 m (NA 160 KG-PVC)

X. számú öblözet:
- csatorna hossza: 3 398 m
- tervezett átemelők száma: 5 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 42 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 40 db
- házi bekötések száma: 138 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 334 m (NA 160 KG-PVC)

XI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 269 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 4 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 2 db
- házi bekötések száma: 14 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 106,1 m (NA 160 KG-PVC)

Tervezett gravitációs csatorna mindösszesen:
- hossza: 45 827 m
- átemelők száma: 16 db (11 + 5 db)
- tisztítóaknák száma: 566 db
- tisztítóidomok száma: 505 db
- Házi bekötések.2 364 db

- Átemelők: a beépítésre kerülő szivattyúk típusa: WILO FA
- Házi beemelők
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- Szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító vezeték: jele: NY-VÍZ; 2658,26 m;
anyaga: NA 90 KPE

- Közút keresztezések

Tervezett nyomóvezetékek:
- Házi beemelők (5 db) nyomóvezetéke (NA 75 KPE) összes hossz: 831 m
- Közterületi átemelők (11 db) nyomóvezetékei összes hossz:

NA 90 KPE: 2846 m
NA 110 KPE: 715 m
NA 200 KPE: 2969 m

Összes nyomóvezeték hossz: 7361 m
(külterületi szakasz: 2746 m; belterületi szakasz: 4615 m)

Szennyvíz tisztítás részletes adatai, amely a FIDIC SÁRGA KÖNYV szerint valósítandó
meg:

Tervezési értékek a szennyvíztisztító telepre:
 hidraulikai kapacitás: 600 m3/d (492 m3/d csatornán érkező + 108 m3/d szippantott),
 óracsúcs szennyvízmennyiség: 60 m3/h,
 óracsúcs tényező: 1/10,
 biológiai kapacitása: 7379 LE.

A tervezett szennyvíztisztító telep kialakítása
A tervezett új szennyvíztisztító telep egységei:
- szippantott szennyvízfogadó, mészbekeverő, előülepítő, kiegyenlítő medence (meglévő),
- gépi rács, megkerülő kézi ráccsal (új),
- levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgy, 2 párhuzamos (új),
- SBR biológiai műtárgyak 3 párhuzamos sorral (új),
- fertőtlenítés (új),
- iszapsűrítő, 2 db (új),
- iszapvíztelenítés víztelenítő centrifugával (új),
- iszaptároló (új),
- telepi szennyvízátemelő (új),
- Off-line kiegyenlítő és havária medence (a meglévő biológiai műtárgyból kialakítva)

I/7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen
teljesülnek:
 a vállalkozási szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési

tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.)
megvalósult;

 jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a
vállalkozó(k), által elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott kézikönyvek, tervek,
rajzok, leírások a telepek működtetéséhez és fenntartásához;

 a vállalkozási és szállítási szerződés(ek)ben kikötött jótállási időszak eltelt.
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II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei

 írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan
felmerülő témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés
aláírását követően, azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó
rendelkezésére állnak;

 koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések
továbbítása a Megbízottnak;

 a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása;
 részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre

feljogosított képviselővel;
 a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési

igazolással ellátott számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a KEOP
Közreműködő Szervezetnek.

III. Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbízott között

A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú
kapcsolat a Különös szerződési feltételek VII. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz.
A Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján
kell megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három
munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia.
A munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat
résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó meghívottjai a KEOP
Irányító Hatóság, a KEOP Közreműködő Szervezet és a Megbízó képviselői. A Megbízó
biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbízott
biztosítja.
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Függelék a Feladatleíráshoz

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
FELÜGYELŐ MÉRNÖK

Jelentési időszak:
Projekt címe:
Projekt száma:
Készítette:
Dátum:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett címe:
Kedvezményezett projekt
menedzsere (pm):

Kedvezményezett pm
aláírása:

Dátum:

……… számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt
előrehaladásáról

1. Bevezetés:

Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen
táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt
előrehaladása során (szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete,
lejárta).
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek
(szerződéses pontra való hivatkozás).
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az
első bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre
vonatkozóan.
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint
halad előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint
megy.

2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott
jelentéseiről

Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia,
mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül

- Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról
szerződésenként a jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb
szempontok az építési (vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:

kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások
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felelős műszaki vezető jogosultsága

építési napló

kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek)

hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése

indikátorok követésének megfelelősége

költségek elszámolhatóságának ellenőrzése

alvállalkozói szabály ellenőrzése

Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az
átadás dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az
átadás dátumával. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi
késlelteti a munkálatokat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a
kérelmet benyújtották-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem
tartalma: változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült
problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók
listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a
szerződéses érték hány %-ért).

4. Mellékletek:

a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való

első benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni

és laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány
megnevezését és számát, valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését.

d. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki
óraszámról/mérnöknapról – ha díjalapú a szerződés

e. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor
ment ki helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök

f. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami
teljesült, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás
indokolja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havonta
megismételni)

g. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák
érkeztek be, mikor továbbította

h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról,
határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor
adták ki és meddig érvényes.

i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de
mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban

j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de
mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban

k. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)
l. Baleseti jegyzőkönyv
m. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol
n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA

KÖNYV 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA
KÖNYV 14.4 pontja) ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző
jelentéshez képest
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o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet

A Kbt. 58. § (1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel, az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy a szolgáltatás teljesítése során legyen figyelemmel az alábbi jogszabályok
rendelkezéseire is:

191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések
és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési
műszaki ellenőr feladata:

a) az Érv. 43. § (1) bekezdésének b)-d) és g) pontjaiban meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének
ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén
örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki
dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének
ellenőrzése,
k) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) teljesítésigazolás.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
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3. KÖZÖS RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetén
elegendő, ha a részvételre jelentkezők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy
részvételre jelentkező jelentkezését egyedüli részvételre jelentkezőként nyújtja be, a
részvételi jelentkezés benyújtását követően közös részvételi jelentkezésre már nem
kerülhet sor. Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a közös
jelentkezésben résztvevő részvételre jelentkezők köre és személye a közös jelentkezés
benyújtását követően nem módosítható.

Közös jelentkezés esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen a
részvételi jelentkezés, ha ahhoz nem csatolták a közös részvételre jelentkezők által
cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi
követelménynek:

a) tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közös fellépése formájának
ismertetését;

b) tartalmazza a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését;
c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy

a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot
képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az
ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő
által a részvételre jelentkező, illetve a részvételre jelentkező által az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;

d) tartalmazza külön-külön a közös részvételre jelentkezők azon
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését
követően a kifizetés megtörténhet;

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy
egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák
megvalósításáért;

f) a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
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B. A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

5.A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

5.1 A Részvételi Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK
Útmutató a részvételre jelentkezőknek
Mellékletek:
Minősítési formanyomtatványok

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Szerződéses megállapodás

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága
és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ
adni!

Részvételre jelentkező írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, telefax számát,
és e-mail elérhetőségét, amelyre a választ kéri!

A Részvételre jelentkező felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek
az Ajánlatkérőhöz.

Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb
négy nappal küldi meg írásban egyidejűleg minden Részvételre jelentkezőnek.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző
negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek
csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még a részvételi
határidő letelte előtt lehetséges.

A Részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és email-
elérhetőséget adjon meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24
órában alkalmasak. Ugyancsak a Részvételre jelentkező felelőssége, hogy a szervezeti
egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

6.2 A kiegészítő tájékoztatást a részvételre jelentkezők azonos feltételek mellett kapják
meg, írásban telefax vagy e-mailben útján a dokumentáció megvásárlása során
feltüntetett faxszámra vagy e-mail címre.

6.3 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő
tájékoztatások kézhezvételét a részvételre jelentkező köteles haladéktalanul
visszaigazolni.

6.4 A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében feltüntetni az általa átvett kiegészítő
tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy részvételi jelentkezése elkészítése során
a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak.
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C. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS
FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSE

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentáció
valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem adja meg a dokumentációban kért összes
információt, vagy ha a benyújtott részvételi jelentkezés nem felel meg a Részvételi
Felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában a részvételre
jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.

8. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS NYELVE

A részvételre jelentkező által kidolgozott részvételi jelentkezés (minden mellékletével,
és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és a részvételre jelentkező
között az eljárással kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a
magyar.

9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS
RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

9.1 A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.

Oldalszám
Tartalomjegyzék
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva

Felolvasólap (1.sz. minősítési formanyomtatvány)

Részvételi nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben
a cég valamely adata módosítás alatt van)

Aláírási címpéldány(ok)
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat a részvételre jelentkező, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult
személy írta alá.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők jelen
közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása
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Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k) igazolásai és
nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében

Részvételre jelentkező nyilatkozata (3. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-c)
és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint abban a
tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2)
bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdés a) –d) és f) pontjaiban meghatározott
kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében
az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozata is benyújtható.
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített eredeti
nyilatkozat vagy hiteles másolat

Részvételre jelentkező nyilatkozata (4. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok tekintetében.
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat

Adóhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem
szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

Vámhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem
szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1)
bekezdés h) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem
lehet korábbi jelen részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k) igazolásai és
nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében

Részvételre jelentkező nyilatkozata (5. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-e), f), h), i), kb) pontjaiban, valamint az 57. § (1)
bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ezen kizáró okok
tekintetében kivonatot vagy igazolást), valamint abban a tekintetben, hogy az
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel
szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és az 57.§ (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdés a) – d) és f
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható.
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Közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet
által hitelesített eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat

Részvételre jelentkező nyilatkozata (6. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében, valamint az
57.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében.
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat

Adóhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

Vámhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról
szóló igazolás a Kbt. 57.§ (1) e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1)
bekezdés h) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem
lehet korábbi jelen részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és
gazdasági alkalmasság igazolására

Éves beszámolók
A részvételi felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b)
pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.

Nyilatkozat (7. sz. minősítési formanyomtatvány)
A nettó árbevételről a részvételi felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§
(1) bekezdés c) pontja tekintetében.

A felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás a 310/2011. (XII.23) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a részvételi felhívásban
meghatározottak szerint

Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai
alkalmasság igazolására

Nyilatkozat, illetve igazolások (8. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (3) a) tekintetében a 16. § (5) bekezdése szerint

Nyilatkozat (9. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében
A műszaki ellenőrök jogosultságát ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető
adatbázisból.
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Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (10. sz. minősítési
formanyomtatvány)

Igazolás a felelős műszaki vezetői/tervezői névjegyzékbe való felvételről
(Meg kell adnia a Magyar Mérnöki Kamarai jogosultság számát, az
elektronikus nyilvántartás elérési útvonalát.
Amennyiben a szakember az elektronikus kamarai nyilvántartásban nem
szerepel, vagy a nyilvántartás nem elérhető, be kell nyújtani a jogosultságot
igazoló dokumentumot is.
Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetén be kell nyújtani az
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását.)

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről
(11. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében

- a gépjárművek forgalmi engedélyének egyszerű másolata
- áruleírás
- a szoftverek jogtista rendelkezésre állását igazoló dokumentum(ok)

A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelőségre vonatkozó,
független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány,
vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontjára
tekintettel az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékainak benyújtása.

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (12. sz.
minősítési formanyomtatvány)

Egyéb dokumentumok
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (13. sz. minősítési
formanyomtatvány)

9.2 A részvételi jelentkezésben a minősítési formanyomtatványok tekintetében a mintákkal
tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

9.3 A részvételre jelentkező köteles a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő részvételi jelentkezést benyújtani.

10. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

10.1. A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az
részvételre jelentkezőre, akkor a dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az
oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A
minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a
valóságnak megfelel.
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10.2. A részvételre jelentkezőnek egy eredeti és három másolati példányban kell
elkészítenie a részvételi jelentkezést, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken
értelemszerűen, hogy "Eredeti” vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen eltérés lenne
közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ezen felül a teljes részvételi jelentkezést pdf
formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban.

11.A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

11.1 A részvételi jelentkezéseket zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan
csomagolásban kell benyújtani.
A részvételi jelentkezést jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

„Részvételi jelentkezés - „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok
ellátására.”

Nem bontható fel a részvételi jelentkezések hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

11.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő
nem vállal felelősséget a benyújtott részvételi jelentkezés elkeveredéséért és idő
előtti felbontásáért.

12.A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

12.1 Az ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek,
részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell érnie. A részvételi jelentkezéseket személyesen vagy postai
úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a részvételi felhívásban megadott időpontig az ott
megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat
a részvételre jelentkező viseli.

12.2. A részvételi jelentkezés átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által
kinevezett személy ír alá.

13. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

13.1 A részvételi jelentkezésnek a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező
tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott
dokumentumokat kell tartalmaznia.

13.2 Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT”
feliratnak értelemszerűen.

13.3 A részvételi jelentkezéseket a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól
határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani.
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13.4 A részvételre jelentkező(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok,
igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek a részvételi
jelentkezésben.

13.5 Amennyiben a részvételi jelentkezés egy példánya több elkülönülő részből áll,
egyértelműen jelölni kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része.
Ez esetben a másolati példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.

13.6 A részvételi jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú
részvételi jelentkezést együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani
kell a következőket:

- a részvételi jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem

vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

D. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA

14. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTAL

Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a jelentkezési határidő lejártának
időpontjában bontja fel a részvételi felhívásban megadott időpontban, az ott megadott
címen. A részvételi jelentkezések bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése
értelmében részt vehet az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, az általuk meghívott
személyek, valamint – a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet
(EK) képviselői, valamint az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF)
képviselői.

15. KAPCSOLATTARTÁS

A részvételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az
részvételre jelentkezők, illetőleg közös jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt e-mail címre, vagy faxszámra
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának
pillanatában a részvételre jelentkezők, illetőleg közös jelentkezés esetén a közös
részvételre jelentkezők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
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MELLÉKLETEK
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MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
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1.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

FELOLVASÓLAP

1.

Részvételre jelentkező neve1:

Kapcsolattartó neve:

Részvételre jelentkező címe:

Részvételre jelentkező

telefonszáma:

Részvételre jelentkező

telefaxszáma:

Részvételre jelentkező e-mail címe:

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Közös részvételi jelentkezés esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös részvételre jelentkezők által
kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkezőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi
részvételre jelentkező cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
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2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk jelentkezésünkben, ami ellentétben
van a részvételi felhívással, vagy dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor a
részvételi jelentkezésünk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a
dokumentációban lévő szerződéses megállapodást a szerződéskötés alapjául.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös részvételre
jelentkezők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani,
akiket jelen részvételi jelentkezésünkben megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
6. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a.) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az
alábbi részei tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
……………………………………………………………………..

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni, az alábbi százalékos aránynak megfelelően:

A közbeszerzés azon

részei, amellyel

összefüggésben 10%

feletti alvállalkozót

kívánunk igénybe venni

Az ezen részek tekintetében

igénybe venni kívánt 10%

feletti alvállalkozók neve,

címe, adószáma

A közbeszerzésnek az

a százalékos aránya,

amelynek

teljesítésében a

megjelölt alvállalkozók

közre fognak működni

8. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
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Kapacitást

rendelkezésre

bocsátó szervezet

Az alkalmassági követelmény,

amelynek igazolása érdekében a

kapacitást nyújtó szervezet

erőforrására (is) támaszkodunk

(a részvételi felhívás vonatkozó

pontjának megjelölésével)

A Kbt. 55. § (6) bekezdése

szerinti adatok

9. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az Jelentkező kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak2 minősül, illetve nem
tartozik a törvény hatálya alá.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező köteles ezt a

nyilatkozatot megtenni.

2 A nem kívánt szöveg törlendő!
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3.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezőkők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában)
Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

Kbt. 57. § (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti –
öt 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
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

(Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában)

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
I.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontjában, illetve a (2) bekezdésében megjelölt kizáró okok.

II.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő II/1., II/2., vagy II/3. pont aláhúzandó!)

(Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2.
pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)

III.
III/1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)
pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név Állandó lakóhely

vagy
III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos társaságunkban nincsen.

IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. §, illetve 57. § (1) bekezdés a), d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.

V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § illetve
57. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:
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Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik meg közjegyző vagy az illetékes bíróság,
hatóság, kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített nyilatkozat formájában)
Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki:
Kbt. 56.§ (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a
szerződés alapján kapott jövedelem,
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Kbt. 57.§ (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti –
öt 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
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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6.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

(NEM Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában)

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
I.

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontjában, illetve a (2) bekezdésében megjelölt kizáró okok.

II.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő II/1., II/2., vagy II/3. pont aláhúzandó!)

(Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2.
pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)

III.
III/1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)
pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név Állandó lakóhely

vagy
III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos társaságunkban nincsen.

IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. §, illetve 57. § (1) bekezdés a), d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.

V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § illetve
57. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:
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Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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7.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet3 a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy a teljes nettó árbevételünk (teljes forgalom) az utolsó három lezárt
üzleti évben az alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

Teljes nettó árbevétel (forgalom)
HUF

1.
2.
3.
4. Összesen

kijelentem, hogy
a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az utolsó 3 lezárt üzleti évben az
alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel
(forgalom)

HUF
1.
2.
3.
4. Összesen

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel
teljesítéséhez.
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KORÁBBI TELJESÍTÉSEKRŐL

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos
időszakban teljesített szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

A szerződést
kötő másik fél

neve, címe,
kapcsolattartó

neve,
telefonszáma

Az
ellenszolgáltatás

összege, ezen belül
a saját teljesítés

értéke (nettó
HUF)

Teljesítés
ideje, a

teljesítés helye
(a műszaki

átadás –
átvétel

időpontja)

Az elvégzett
munkák

felsorolása

A vonatkozó
referencia-

igazolás
oldalszáma az

ajánlatban

A részvételre jelentkező tekintetében {közös részvételi jelentkezés esetén az alkalmassági
feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös részvételre jelentkezőkre vonatkozó adatokat külön-
külön ebben a táblázatban kell megadni}:

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén
az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell
ebben a táblázatban az adatokat megadni}

Kelt:

………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az
alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor
betöltendő munkakör4:

Név: Képzettség,
jogosultság:

Az önéletrajz
oldalszáma az

ajánlatban

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

4 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre
vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
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10. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………

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, feladatok és beosztások
ismertetése

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás

Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… részvételre jelentkező által ajánlott ………………
szakértő részt veszek a ……………… 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.
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Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

………………………………
szakértő aláírása
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11. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT ESZKÖZÖKRŐL ÉS
BERENDEZÉSEKRŐL

Alulírott …………… (képviseli: ……………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés
teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és
berendezésekkel:

Az eszköz,
berendezés

megnevezése

Rendelkezésre
álló mennyiség

Az eszköz, berendezés
részvételi felhívásban

meghatározott
jellemzője

Tulajdon (T) vagy
bérelt (B)* / és

tulajdoni hányad

* A részvételre jelentkezőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a
kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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12. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) bekezdései

alapján

Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak
állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:
………………………………………………………………………………………………

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében a részvételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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13.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) kijelentem, hogy a fent említett
közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő
tájékoztatást átvettem és részvételi jelentkezésem elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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2. KÖTET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
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A SZERZŐDÉS SZÁMA: [*]

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC

mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

amely létrejött

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

(székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.); adószám: 15736534-2-16;
bankszámlaszám 11745066-15409993-00000000; képviselő Tatár László polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

[*]
(székhely: [*]; cjsz.: [*]; adószám: [*]; vagy természetes személy esetén állandó lakcím: [*];

értesítési cím: [*], anyja neve: [*]; adóazonosító jel: [*])
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:
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Tartalomjegyzék

Különös szerződési feltételek

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
6. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az
építési szerződés módosításához
7. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (3)
bekezdés b) tekintetében (szakértők)
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KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projekt
kivitelezésére:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: „Projekt”).

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a
Megbízó, mint ajánlatkérő és a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

I. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgya Mérnöki, műszaki-ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési
munkáinak koordinálására; a Projekt keretében történő árubeszerzés, valamint tájékoztatási és
műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete; tanácsadás a felügyelt szerződésekkel
kapcsolatos ügyekben. A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását
a 3. sz. mellékletként csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II. A Szerződés struktúrája

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és az alábbi mellékletei szerint
köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
Általános szerződési feltételek, a műszaki leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekben a
Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott
dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések
és vita esetén a jelen Különös szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló
mellékletben foglaltak az irányadók.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
6. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez
7. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a szakértők tekintetében

III. A Megbízott tevékenységének a kezdete

A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták.
A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni.

IV. A Megbízott tevékenységének időtartama

A teljesítés időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges idejű próbaüzemeket és a
megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a Megbízottat a kivitelezői jótállás
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időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási kötelezettség terheli. A Megbízott
szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Megbízóval a projekt
keretében kötött építési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek. Megbízott
tevékenysége az építési szerződések esetén magába foglalja a Teljesítési igazolások kiadását,
a végelszámolást és az összes biztosítékok feloldását is.

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A megbízási díj: [*] forint + ÁFA, azaz [*]forint + általános forgalmi adó. A jelen
szerződés fázis alapú szerződés. A támogatás szempontjából elszámolható költség
erejéig a megbízási díj 84,426726 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint
15,573274 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és
elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli.

A Megbízott az 5.1 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 30 %-ának
megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint előlegre jogosult, az előleg
összegével azonos összegű előlegbiztosíték ellenében. A biztosíték szolgáltatásának
kötelezettségét a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§
(1d) bekezdése alapján kell teljesíteni. A 5.1 pont szerinti ellenérték változása a
szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez
előlegbekérő levél is szükséges. Előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként
az előleggel azonos mértékű biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő a Megbízó azzal,
hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. §
(1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége
alól. Az előleg-biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani.
A biztosítékot a Vállalkozó az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő –
igénylésével köteles közvetlenül a KEOP Közreműködő Szervezet részére benyújtani a
Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Előleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott
biztosíték ellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről
számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a
Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEOP Közreműködő
Szervezet részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
A felvett előleget egyenlő részletekben, a benyújtásra kerülő résszámlák és a
végszámla összegéből kell levonni.

5.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű
teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az
esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő
felhasználási díjat is).

5.3. A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Közreműködő
Szervezet által a Megbízott ………………………….. sz. bankszámlájára.
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5.4. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó
által leigazolt tevékenysége alapján, a Projekt megvalósításának a fázisaihoz (kivitelezés
ütemezése) igazodó esedékességgel jogosult a díjazásra.

5.5. A kifizetések az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel,
a szerződés 4. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek, minden esetben
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának a Megbízóhoz
történő beérkezését követő 30 napon belül.

Amennyiben a kivitelezés befejezése a tervezettnél későbbi időpontban valósul meg, úgy
nyertes ajánlattevő többlet kifizetési igénnyel nem fordulhat az ajánlatkérőhöz, ebben az
esetben ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 125. § (10) bekezdését a kifizetés ütemezésének
módosítása tekintetében.

5.6. A Megbízott köteles kibocsátásra kerülő számlája mellékleteként kimutatást csatolni,
amelyben megjelöli a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenységét.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött
fázis alapú díjazásra kizárólag a Projekt keretében történő kivitelezői teljesítés adott fázisának
megvalósulása esetén jogosult. A számla benyújtásának feltétele a kapcsolódó jelentés
Megbízó általi elfogadása. A végszámla kiállításának/benyújtásának feltétele a hiánymentes
műszaki átadás-átvétel és a Megbízott előzetes zárójelentésének a Megbízott általi
jóváhagyása.

5.7. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok
szerint járnak el.

5.8. Jelen szerződés teljesítése során a Megbízó alkalmazza a Kbt. 125. § (4) – (5)
bekezdését:

„a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
(5) Az ajánlatkérőként 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 nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.”

VI. A Szerződés biztosítékai

6.1. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának késedelmes teljesítése (beleértve a kivitelezési szerződésekben alkalmazott FIDIC
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Szerződéses Feltételekben a Mérnök munkájához rendelt időtartamok határidejéhez képesti
késedelmes teljesítést is) esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 50.000,- Ft. Megbízó legfeljebb a
késedelem kezdetétől számított 30 napra jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére, így a
késedelmi kötbér mértékének felső határa 1.500.000,-Ft..

6.2 A Szerződés Megbízó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megbízó
jogosult a Megbízott-tól ……………………,-Ft (az ajánlat szerint) meghiúsulási kötbért
követelni. Akkor alkalmazandó a kötbér, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el,
vagy feladatainak ellátását 30 napot meghaladóan, neki felróható okból szünetelteti.

6.3. Megbízó a Megbízott általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a 4/2011
(I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján a folyósítandó szállítói előleg összegének
megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-
nyújtás kötelezettségét írja elő.
A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Megbízott választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megbízó fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása
értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha a Megbízott az előleg lehetőségével élni
kíván.

VII. Értesítések

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére,
az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízott részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:

A Megbízó részére:
Szervezet:

Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:

VIII. Egyéb különös feltételek

8.1. Valamennyi, a teljesítésben részt vevő szakember esetében szükséges a
magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Amennyiben a teljesítésben részt vevő
bármely szakember a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy
a vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú
szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani.
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8.2. A Megbízottnak igazolnia kell, hogy rendelkezik rendelkezik mérnöki tanácsadásra és
műszaki ellenőrzésre vonatkozó környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, az Európai
Unióban érvényes, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló rendszerekben kibocsátott
tanúsítvánnyal (pl. ISO 14001, vagy azzal egyenértékű), vagy a környezetirányítási intézkedés
egyéb bizonyítékával vagy azok biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával, és a
szerződés teljesítése során biztosítania kell az annak megfelelő eljárást.

8.3. A Megbízott tevékenységét a „Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megbízó által
Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz” vagy „Elektromos és gépészeti
létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember” dokumentumában rögzített
előírások szerint végzi. A Megbízott a Változtatásokra vonatkozó FIDIC KÖNYV13.1, 13.2
és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos FIDIC KÖNYV20.1 Alcikkely
szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen szerződés
mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés
módosításához szerint.

8.2. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a
társfinanszírozói támogatás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési
kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a Megbízottnak felróható bármely okból
következik be.

8.3. A Megbízott tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.
 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként

hasznosítja újra.
 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a

projekttagokkal.
A Megbízott feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a
létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes
helyigényének és hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása,
és végrehajtásának ellenőrzése.

8.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.4. A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma:
……………………………………………………

8.5. A Szerződés valamennyi fél általi aláírásával lép hatályba.

IX. Szerződési példányok
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A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a
Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

[hely], [dátum] [hely], [dátum]

[*]
Megbízó Megbízott
képviseletében: képviseletében: [*]



1. SZ. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI



84

PREAMBULUM

1. Meghatározások és értelmezés

1.1. A Szerződésre a következő meghatározások vonatkoznak:

Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.

Közreműködő: a Megbízottnak a jelen szerződés mellékletét képező szakértői listában és
ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói.

Megbízó: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott személy.

Pénzügyi ütemterv: az az ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes fázisaira
figyelemmel díjtételekre bontja.

Projekt: a Különös szerződési feltételek preambulumában ekként meghatározott beruházás.

Szerződés: a Különös szerződési feltételek és annak valamennyi melléklete.

Szolgáltatások: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő
feladatok, valamint a Megbízott által a Szerződés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy
közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás.

Teljesítési időszak: a Megbízott által a Szerződéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének
periódusa.

Megbízott: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások
teljesítésére köteles fél.

Megbízási díj: a Különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg.

1.2. A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot
is, és fordítva.

1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség
nélküli társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendők.

1.4. A Szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják; a Szerződés
értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók.

1.5. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő.

2. Értesítések és írásbeli közlések

2.1. A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás
elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési
feltételekben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak,
ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánlott levél a feladása utáni
ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át.
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Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő
elnevezését és számát.

2.2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.

2.3. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot
adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi
munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell
foglalni.

2.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.

A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. Általános jogok és kötelezettségek

A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket
megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen
túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését.

4. Tájékoztatás

4.1. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A
Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a
Megbízónak.

4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan
kérhet tőle.

5. Megbízó együttműködési kötelezettsége

5.1. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal.

A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6. Általános kötelezettségek

6.1. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.
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A Megbízott köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt
határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása
érdekében.

6.2. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott
megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen
vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás
kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végrehajtani.

6.3. Ha a Szolgáltatásokat vállalkozóként több különböző, önálló személy látja el, azok
felelőssége a Szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a
képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni
valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy képviseletében.

6. Magatartási szabályok

7.1. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója,
szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A
Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.

7.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a
Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és
dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után.
Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt
kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a
Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill. nem
hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül
nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az
elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

8. Összeférhetetlenség

8.1. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E
rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni
kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

8.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan
teljesítését. Ennek keretében a Megbízott – a jelen Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált
Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
8.3. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések
megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.
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8.4. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szünteti meg, a Megbízó – a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül –
jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

9. Információnyújtás

9.1. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a
Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről,
nehézségekről – a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is – folyamatosan tájékoztatja a
Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottal, és jogosult azokat
ellenőrizni.

9.2. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve
részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók
összeállításában.

9.3. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra
vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.

10. Dokumentáció és műszaki tervek

A Megbízottnak minden dokumentációt a Megbízó számára elfogadható, általánosan
elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a legújabb
tervezési szakmai szokásokat.

11. Közreműködők és felszerelések

A Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői számára azon eszközöket és felszereléseket,
amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.

12. A Közreműködők megváltoztatása

12.1. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései
szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak a Szerződéstől történő, a
Megbízottal szembeni felmondásra ad okot, mely esetben Megbízó jogosult a Megbízott-tól a
Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott meghiúsulási kötbért követelni.

12.2. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások
teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is,
ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető,
továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással
kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a
kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő
pótlásáról.

12.3. A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőnek
kellett rendelkeznie.
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12.4. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a
Megbízottnak kell viselni.

12.5. A Közreműködő a Szolgáltatások teljesítéséhez további Közreműködőt nem vehet
igénybe.

13. A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért

A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő
igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti
kötelezettségei és felelőssége alól.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

14. Nyilvántartások

14.1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a
Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.

14.2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét
képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben
megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni.

14.3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső
ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a KEOP KSZ,
a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott
képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

15. Közbenső jelentések és zárójelentés

15.1. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A jelentéseket
olyan formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízó kéri.

15.2. A Szerződés Teljesítési időszakának vége előtt a Megbízottnak zárójelentést kell
összeállítania. Amennyiben alkalmazható, a zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell
mellékelni azokról a jelentős problémákról, amelyek a Szolgáltatások megvalósítása során
felmerültek.

16. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása

16.1. A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb
dokumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését.
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16.2. A Megbízónak a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesítenie kell a Megbízottat
a részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén
döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidő 60 nap. Ha a Megbízó
határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott
kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 45
napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

16.3. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó
módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír
elő.

17. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok

17.1. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó, mint a
projekt Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá
biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv)
átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy
részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a pályázati
támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött
szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati
jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani.
Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a
felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő
Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

17.2. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

17.3. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a
Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

18. Fizetés

18.1. A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.

18.2. A Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a
Megbízó számláját a bankja megterhelte. Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg
bármely részét vitatja és erről a Megbízottat értesíti, a Megbízó további tájékoztatást vagy
javítást kérhet, amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési
határidő az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdődik.

18.3. A Megbízó a kifizetéseket forintban teljesíti.

18.4. A végszámla kifizetése – amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik –
a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének
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vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak
azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó
elfogadta.

18.5. A következő események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a Megbízott
írásos értesítésével, részben vagy egészben visszatarthatja a Megbízottnak járó kifizetéseket
(beszámítás alapján, figyelemmel a Kbt. 130. § rendelkezéseire), vagy lehívhatja a Különös
szerződési feltételekben meghatározott teljesítési biztosítékot:
a) a Megbízott valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;
b) bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó
véleménye szerint akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt eredményes teljesítését.

19. A Megbízott tartozásainak visszafizetése

19.1. A Megbízott az ezirányú felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles
visszafizetni azon összegeket, melyeket a Megbízótól a neki a Szerződés szerint járó összeg
felett kapott.

19.2. Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután a kamatra, végül a
visszafizetendő összegre számolandó el.

19.3. A Megbízó a Megbízottal szembeni követelését beszámíthatja bármely, a Megbízottnak
fizetendő összegbe.

20. A Szerződés módosításai

20.1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban,
írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni.

20.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie.

20.3. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi
rendelkezése megfelelően irányadó.

20.4. A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a Különös szerződési feltételekben
megadott kapcsolattartójának ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá
bankszámlája számának megváltozásáról.

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

21. Szerződésszegés

21.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.

21.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért.

21.3. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.
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22. Késedelmes teljesítés

22.1. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem minden napja után a Különös
Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli.
Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazását.

22.2. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

A Szerződés felmondása a Megbízó részéről

23.1 A Szerződésben meghatározott elállási okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett
nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha:

a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi
(súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy
amely a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti);
b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére vagy a Megbízó által meghatározott
határidőig nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;
d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási
eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
f) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az
eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
g) a Megbízott nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi
engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott haladéktalanul nem köt
újabb biztosítást;
h) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik,
hogy a Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére
tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

23.2. A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévő fázis
megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést.

23.3 A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott
kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.

24. A Szerződés felmondása a Megbízott részéről

A Megbízott a Megbízó részére küldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a
Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után
járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem.
A felmondás a Megbízó általi kézhezvételtől számított 90 nap elteltével válik hatályossá.

25. Kártalanítás

25.1. A Megbízottnak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízót, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben,
amely
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a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások
teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértéséből származik vagy
b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve,
hogy a Megbízó a Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy
károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

26. Vis maior

26.1 Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

26.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
kiküszöbölni.
26.3. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerződéses kötelezettségeit.

26.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban
másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

26.5. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

A VITÁK RENDEZÉSE

27. A viták rendezése; irányadó jog

27.1. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés
úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.

27.2. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról.
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés
rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a
megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz
fordulni.

27.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének, hatáskörének azzal, hogy a
Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma
három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.
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27.4. A Szerződésre a magyar jog az irányadó.
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4. SZ. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj (a Megbízási díj 100 %-
a)

(Fázis alapú kifizetés)
Az építési vállalkozási szerződés megköttetett 10
Az építési vállalkozási szerződés 20%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 30%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 40%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 50%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 60%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 70%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 80%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi
Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került 10
A Megbízott előzetes zárójelentését a Megbízó jóváhagyta* 10

Az összes létesítményre és beszerzett árura a jótállási idő eltelt, az
építési vállalkozó(k) részére a Teljesítési Igazolás a Megbízott
részéről kiadásra került és zárójelentését a Megbízó elfogadta*

0
(A teljesítési biztosíték

visszajuttatása
Vállalkozó részére)

összesen: 100

 Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének időtartama a Projekt zárás időpontja
utánra esik.(lsd.: műszaki leírás I/5. pontja alatti táblázatot)
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5. SZ. MELLÉKLET

SZAKMAI AJÁNLAT
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6. SZ. MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ
ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Ez a segédlet kizárólag a Kohéziós Alap és KEOP környezetvédelmi projektek megvalósítási
fázisában felmerülő változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel,
de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC PIROS KÖNYV
szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a
kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi szakismereteket is igénylő feladatokat
megoldani.
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6. SZ. MELLÉKLET

1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési
szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a
Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből
adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés,
Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a
Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az
elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei
finanszírozhatóak-e a projektre biztosított forrásokból: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő
többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés
költségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megítélése szerint a
Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (előre nem
láthatóság) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló
pótmunka elvégzését.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF
véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A
Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF
közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom
végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az
esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök
szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka
műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán
felmerülő körülményeket.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret

2.1 Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alapján Változtatási utasítás
kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával.
Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3
alapján.

A FIDIC 13.1 alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói
javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás
nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesítésre
vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.



3

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a
Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a
változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak
tartalmaznia kell a Vállalkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igényét is, így
arra a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést benyújtani már nem kell.
Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka
elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez
szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb
hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni
alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés másodsorban, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alapján kiadott,
műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen
utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök
által kiadott Változtatási utasításról, amelynek azonban lehet a következménye Vállalkozói
követelés.

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Változtatási utasítás kiadása
vagy a Vállalkozó által a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyújtott Változtatási javaslat Mérnök
általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban
megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy
Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek bejelentse
onnantól számított 28 napon belül, hogy a körülményről, eseményről tudomást szerzett
vagy tudomást kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC pontra történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy
várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos
összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A bejelentés után történik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap
vagy a Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban
ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés
összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek
bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alapján szabályozott módon, többletköltség
kifizetésére és/vagy teljesítési időtartam hosszabbítására lehet jogosult:

 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség+haszon)
 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + haszon)
 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + haszon)
 3.3 A Mérnök utasításai
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 4.7 Kitűzés (költség + haszon)
 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség)
 4.24 Régészet (költség)
 7.4 Üzempróbák (költség)
 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (költség)
 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek
 8.9 Felfüggesztés következményei (költség)
 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + haszon)
 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség+haszon)
 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség+haszon)
 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség)
 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei

(költség, f, g pontokra haszon is)
 19.4 Vis Maior következményei (költség)

2.2 VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK ÉS VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK
JÓVÁHAGYÁSA A MÉRNÖK, A MEGBÍZÓ ÉS A KSZ RÉSZÉRŐL

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök
vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse
KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, FI-n történő
megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói
követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását
megelőzően kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális
egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről
van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági,
sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy
Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen
esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott projekt
szempontjából valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy
közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a
kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos
jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt
elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.
Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített
Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser előtt, és azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el
tudja bírálni. A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy
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Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki,
hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható.

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének
értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói
követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat.
Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási
javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom
és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási
utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a
Megrendelő jóváhagyása szükséges.
(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.)

2.2.1 A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék
tartalmazza.

2.2.2 JÓVÁHAGYÁSI HATÁRIDŐK
A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől
történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját
jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő 10
munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve.

Megrendelő a döntést tartalmazó előterjesztés példányokat, a kézhezvételt követően azonnal
megküldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett
észrevételei alapján módosított dokumentumokat a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a
módosított dokumentumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja
(szerződés módosítás ellenjegyzése).
A SZÜKSÉGES JÓVÁHAGYÁSOK (MEGRENDELŐ, KSZ) BESZERZÉSÉT
KÖVETŐEN MÉRNÖK SORSZÁMOZVA HAGYJA JÓVÁ A VÁLTOZTATÁSI
JAVASLATOKAT ÉS A VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEKET.

2.2.3 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó
többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a
tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is.

2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6
pont szerinti napi díjas munkákból állhat. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű
Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A
kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az
Egyösszegű Ajánlati Ár).
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Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:
- a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő körülmény miatt van szükség az adott
pótmunkára,
- a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma
alapján meghatározott részét módosítja a pótmunka.

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásainak is érvényesülniük kell a
tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak
megfelelően járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag
az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a
szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes
egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá
utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók
támogatásból.

Mellékletek: 1-3 Függelékek
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1. Függelék

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei

1. Általános adatok

 Változtatási Javaslat sorszáma
 Kérelmező megnevezése
 Kérelem időpontja
 Szerződés száma

2. Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint

 Szerződésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám)
 A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása

3. Változtatási Javaslat

 Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, rajz száma)
 Változtatási Javaslat részletes leírása [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolás, 13.3 (a)-
(c) szerinti tartalom]
 Változtatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi kategóriák szerint:
adminisztrációs ok, műszaki ok, pénzügyi ok, ütemezési ok, egyéb ok

4. Változtatási Javaslat hatása a projekt egészére

 A hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékű, 3-közepes, 4-jelentős,5-
kiemelkedő) pénzügyi, határidő, műszaki specifikáció és egyéb tekintetben
 Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidőre gyakorolt
hatás (részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegészített), műszaki változás)

5. Változtatási Javaslatot készítő neve, beosztása, aláírása

6. Mellékletek

2. Függelék
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Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállítása és formája

Borítólap

Tartalomjegyzék

Összefoglaló
Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére
Követelés tárgyának rövid leírása
követelt összeg és/vagy időtartam

1 A Létesítmény rövid ismertetése
Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás
összetétele, Megrendelő, Szerződéskötő Hatóság)

2. A Beruházás mérföldkövei
Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés
összege, Tartalékkeret, felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás

3. A Vállalkozói Követelés

3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése
A követelés pontos meghatározása

3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események
Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek,
kooperációs jegyzőkönyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentációból, Építési Naplóból.
Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, utasítása a követelés részletes
kidolgozására.

3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása
Tenderdokumentáció kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, kimutatások

3.4. A Vállalkozói Követelés elszámolása
Kellő részletezettségű, elemi követeléstételekre bontott, jól követhető költségvetéssel és

összesítővel kell elkészíteni

A követelés tételeknek tartalmaznia kell:

a) a követelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámát

b) a követelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki tartalmát,
beleértve a beépítésre került anyag, termék, berendezés megnevezését, műszaki paramétereit,
típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.

A munkatétel anyagköltségét - különösen az egyedi, speciális anyagok,
termékek, berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni.
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4. Mellékletek
Szerződés kivonata
Vonatkozó levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Számlák, bizonylatok mellékelése a követelés tételek anyagköltségének elszámolásához,
elbírálásához
Gépbérleti szerződés

3. Függelék
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 5. számú melléklete

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A 2013. évi tervezett feladatmutatók állomány

Megnevezés Mért.egys.
2013. évi

nyitó

2013. évi tervezett vált
megnevezés időpont
+ fejl
- megszünt.

2013. évi
záró

menny.

Nappali szociális
ellátás
Fegyvernek:

- férőhelyek száma

- ellátást igénylők
száma

- ellátottak száma
Örményes

- férőhelyek száma

- ellátást igénylők
száma

- ellátottak száma
Kuncsorba

- férőhelyek száma

- ellátást igénylők
száma

- ellátottak száma

fő
fő

fő

fő

fő
fő

fő

fő
fő

90
92

92

30

31
31

40

41
41

+ 3

+ 1
+ 1

2013.01.01-

2013.01.01-

90
95

95

30

32
32

40

41
41

Intézmény összesen:
Nappali szociális
ellátás

- férőhelyek száma

- ellátást igénylők
száma

- ellátottak száma

fő

fő
fő

160

164
164

+ 4
+ 4

2013.01.01-
2013.01.01-

160

168
168
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ELŐZMÉNY

A Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat ( Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) polgármestere Tatár László úr megbízott azzal, hogy állapítsam meg a
fegyverneki 0365/8 helyrajzi számon nyilvántartott „major” megjelölésű
ingatlan forgalmi értékét.

A megbízást elfogadtam.

AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

Az ingatlan forgalmi értékének ( piaci árának ) meghatározása, pénzügyi
jogügylet bonyolításához, vételi szándékhoz.

Az ingatlanok piaci értékének meghatározása napjainkban elengedhetetlen
feladat, hiszen a köznapi életben az ingatlan árak folyamatosan változnak.
Ezért szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk saját, vagy a megvásárolni
kívánt ingatlan értékével.

Az ingatlanok értékelése a köznapi szóhasználat szerint gazdasági értékelési
tevékenységet jelent.
Az értékelés azonban lényegesen szélesebb körű tevékenységet foglal
magába. A forgalmi érték meghatározása összetett feladat: műszaki,
közgazdasági és jogi ismereteket egyaránt feltételező eljárás.

Az értékalkotás az adott piac résztvevőinek kollektív, elvont és nem tökéletes
ítélete.
Az ingatlan értékelést ez a kettősség, az objektív érték megállapítás és a
szubjektív jelentéstartalom hatja át.

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE

A forgalmi érték meghatározásához a külföldi – és hazai gyakorlatban
egyaránt három fő módszer terjedt el:

- forgalmi, illetve piaci értékelés,

- hozadéki értékelés,

- nettó pótlási költségelvű értékelés.
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Az egyszerű összehasonlítás elvét, piaci értékelést és a hozam számításon
alapuló értékelést alkalmaztam munkám során, tekintettel arra, hogy hasonló
ingatlanok közelmúltbani elidegenítésének értéke ismert számomra.
A hozadéki értékelést pedig a biztonságos érték meghatározás miatt végeztem
el, majd a két értékelési módszerrel kapott összeget átlagolva határoztam meg
a forgalmi értéket.

A piaci megközelítés

Valós adatok összehasonlítása (OPEN MARKET VALUE), mely olyan
eljárások sora, ahol az értékelő úgy határozza meg az értéket, hogy
összehasonlítja az értékelés alatt álló tulajdont más hasonló tulajdonokkal,
melyek az utóbbi időben eladásra kerültek.

Ehhez megfelelő összehasonlítási mértékegységeket használ, s az
összehasonlítás elemeinek alapján elvégzi a módosításokat az összehasonlított
tulajdonok eladási áraival.

A piaci érték definíciója a TEGOVA útmutatója szerint az alábbi:

a piaci érték azt az árat jelenti amely összegért egy vagyontárgyban levő
érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében, az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve, hogy:

- az eladó hajlandó az eladásra,

- az adásvételi tárgyalások lebonyolítására – figyelembe véve a vagyontárgy
jellegét és a piaci helyzetet – ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre,

- a tárgyalás időtartama alatt az érték nem változik,

- a vagyontárgy szabadon kerül a piacra, meghirdetése kellő
nyilvánossággal történik,

- az átlagosnál eltérő, speciális ajánlatot nem vesznek figyelembe.

A piaci érték adott időponthoz kötődik, ezért nem általános érvényű. Piaci
értékről, mint bármely pénzösszegről csak egy időponttal együtt van értelme
tehát beszélni.
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Hozamszámításon alapuló módszer

A hozam alapú eljárásmódnál az a hangsúly, hogy az ingatlan jelenlegi
helyzetéről és piaci viszonyairól áttevődik annak jövőbeli helyzetére. Az
értékelő úgy határozza meg a jelenlegi értéket, hogy az ingatlan
hasznosításából származó jövőbeli jövedelmeket tőkésíti, s a jövőbeli
jövedelmek, hozamok jelenértékét számítja ki.

A jövőbeli hozamok bevezetésére két eljárás használatos, amelynek
megfelelően a hozam alapú eljárás is két alaptípusra osztható:

 DFE (Discounted Future Earnings) a jövőben várható tiszta nyereségek
áramait diszkontáljuk jelenértékre az adott befektetés megtérülésének megfelelő
tőkésítési rátával.

 DCF (Discounted Cash Flow) a jövőbeli nettó pénzáramokat diszkontáljuk
jelenértékre az adott befektetés megtérülésének megfelelő tőkésítési rátával.

A módszert elsősorban olyan ingatlanok értékelésére lehet felhasználni,
melyek hasznosításából pénzbeli bevétel származik, vagy származhat.

A hozam alapú értékelés lépései:

1. a jövőbeli nyereség vagy pénzáram becslése
2. tőkésítési kamatláb kiválasztása
3. nettó jelenérték meghatározása

A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének iránymutatása
alapján a nemzetközi viszonylatban évtizedes gyakorlatra támaszkodik e
számítási módszer, mely a vagyontárgyak hasznosításából, várható
jövedelemből következtet annak értékére.

Természetesen ezen jövedelem alakulása szoros összefüggésben van az adott
ország gazdasági helyzetével , így egy kockázati tényezővel is számolni kell.

Ez a tőkésítési ráta, melyet a piac határoz meg .

A fejlett nyugati országokban ez 8-10%, de ismerve hazánk jelenlegi gazdasági
helyzetét, akkor járunk el helyesen, ha figyelembe véve a nagyobb kockázatot
magasabban, 12% körül állapítjuk meg.
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Az alábbi tőkésítési képlet a folyamatos pénzfolyam alapul vételével jut el a
vizsgált ingatlan értékéhez:
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Ahol:

 NPW = jelenérték (az ingatlan jelenkori becsértéke)

 A = az egyenletes, egyforma nagyságú pénzfolyam egy eleme (éves bérleti
díj)

 i = tőkésítési ráta (hozamlehetőség, kockázati költség)

 n = tőkésítési időszakok száma

AZ ÉRTÉKELÉSI FELADAT ELVÉGZÉSE

Az értékelés folyamán nem végeztem részletes műszaki (statikai,
épületdiagnosztikai, talajmechanikai ) vizsgálatokat, de ez nem is képezte
feladatomat.

Munkám elvégzése érdekében előzetes egyeztetés után helyszíni szemlét
tartottam a vizsgált ingatlanon, mely szemlén T Megbízóim vettek részt, akik
lehetővé tették számomra az ingatlanra való bejutást és annak
szemrevételezését.

Szemléltető fényképfelvételeket készítettem a vizsgált ingatlanról, melyeket a
szakvéleménybe beépítettem.

Elemzéseimet, állásfoglalásaimat a szakvélemény elkészítésekor az
Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Országos Egyesülete által elfogadott, az
„Ingatlanértékelési Gyakorlat Egységes Normái „ – nak és a 25/1997
( VIII.1.) PM. számú rendeletben foglaltaknak megfelelően végeztem.

A forgalmi érték kialakításában figyelemmel voltam az ingatlanértékelésre
vonatkozó nemzetközi szabályozás jelenlegi legnagyobb hatású
dokumentuma a TEGOVA által kiadott EVS 2003 (European Valuátion
Standars – Európai Vagyonértékelési Sztenderek ) című szakkönyv
irányelveire, az alábbi értékbefolyásoló tényezőre:
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- az ingatlan helységen belüli elhelyezkedése, fekvése,
- megközelítési lehetősége, közlekedési , tömegközlekedési feltételek,
- közműellátottsága,
- telek nagysága, fekvése, adottsága,
- felépítmények kora, állaga, felszereltsége, funkcionális adottsága,
- környezete,
- keresettsége.

Tatár László úr rendelkezésemre bocsátotta a Törökszentmiklósi Körzeti
Földhivatal által 2013.03.11-én kiadott tulajdoni lap másolatot, melyet az
értékbecsléshez mellékelek.

A TELEPÜLÉSRŐL RÖVIDEN

Fekvése

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Nagykunságban fekvő település.
Törökszentmiklós 12 km, Tiszabő 7,5 km, Bánhalma 9,5 km, Kenderes
10,5 km, Kisújszállás 16 km távolságra található.

Megközelítése

Közúton elérhető a 4-es számú főközlekedési úton.
Vasútállomása (Fegyvernek-Örményes) a Budapest – Szolnok – Debrecen
–Nyíregyháza - vasútvonalon található, a településtől kb. 7 km-re.

Lakosainak száma 6500 fő körüli.
Területe 71,48 km2

Külterületét a Tisza is érinti, a folyó 13 km hosszú holtága pedig a település
belterületéig nyúlik.

A településen 2743 lakás van melyek színvonala jó, infrastruktúrája fejlett, az
ivóvíz, a gáz- elektromos- és telefonvezeték hálózat teljes mértékben lefedi a
lakossági igényeket. A Nagyközség szennyvíz csatornázottsága megoldatlan,
de a Tisza Védelmi Program keretében tervezet született. A település
szennyvíztisztító művel rendelkezik, de a szennyvízhálózat kiépítése a
közeljövő feladata.
A belterületi burkolt úthálózat kiépítettsége jó, megközelíti a 90 %-ot.

A település rendelkezik ipartelepítésre alkalmas, részben közművesített
8 ha - os területtel.
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Ingatlan forgalma átlagosnak mondható, természetesen itt is érezteti hatását a
gazdasági válság, melynek legnagyobb vesztese az ingatlan szektor.

AZ INGATLANRÓL

A vizsgált ingatlan a nagyközségből Nagykörű felé kivezető ún. „kavicsos”
területen található.

A külterületi ingatlan gépjárművekkel aszfaltos úton, kis szakaszon –
közvetlenül a majorhoz vezető bekötő úton,- mely csak szórt út, közelíthető
meg. Csapadékos időszakban nehézkes a gépkocsival való bejárás.

A major zárt egység, körbekerített,
beton oszlopok között dróthuzallal,
mely nagy testű állatok (szarvasmarha)
kijárását megakadályozza.

Az ingatlanon 2 főépület található, melyek eredendően állattartásra épültek.

Telekkönyvi adatok:

Helyrajzi száma fegyverneki 0365/8
Fekvése külterület
Megjelölése : major
Telek területe 5.0393 m2

Tulajdonosa Németh és Társa Kft. 1/1-ed arányban
Szerzés jogcíme vétel a 2011.11.14-i bejegyzés alapján.

A tulajdoni lap III. része jelzálogjog bejegyzését nem tartalmazza, tehát az
ingatlan tehermentes.
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Az ingatlan közműellátottsága:

- víz, fúrott kútból hidrofor segítségével megoldott,
- elektromos csatlakozás a községi hálózatról

A keletkező szennyvíz zárt tárolóba kerül elvezetésre, tekintettel arra, hogy a
település szennyvízhálózata itt nincs kiépítve.

A FELÉPÍTMÉNYEKRŐL.

Az 5 ha-os területen egymás mellé épült két hodály, amik még a
mezőgazdasági szövetkezet tulajdonában juh hodályként funkcionáltak.
Jelenleg üresen állnak, nem folyik bennük állattartás.

1.) 50 x 10 méter (tehát 500m2) nagyságú épület:

Stabil, tégla falazatú, padlásolva nincs, tetőszerkezete fűrészelt fa szerkezet,
tetőfedése közepes állapotú hullámpala.
Esőelvezető csatornája nincs.

Tiszta, karbantartott felépítmény, melynek állapota a korának megfelelő.
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2.) 32 x 10 méter nagyságú ( tehát 320m2 ) nagyságú épület:

Tetőszerkezete és tetőfedése felújított, a
héjazat új Onduline, esőelvezető
csatornával ellátva, mely bádogos
szerkezetű függő eresz.

Ez az épület is tégla falazatú, tiszta, karbantartott, korának megfelelő állapotú.
Funkcionális adottsága kiváló, tekintettel arra, hogy ez is eredendően
állattartási célra készült.

A tető héjazat alá megfelelő szigetelés
készült.

A két épület között szórt út biztosítja a közlekedést.

A Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában ezen ingatlan
szomszédságában 16 hektáros legelő és 11,5 hektáros szántó ingatlana van.
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A becslést olyan szisztémával és részletességgel igyekeztem összeállítani,
hogy abból egyértelműen kitűnjenek az értékre ható objektív – és szubjektív
tényezők.

Az értékelés elkészítésekor az épületek értéket növelő és – csökkentő
tényezőit az alábbi szempontok szerint vizsgáltam:

Műszaki szempontok:

 építési terület, hasznos alapterület
 alapozás, fő teherhordó szerkezetek
 födémek és tetőszerkezetek
 határoló szerkezetek és nyílászárók
 esetleges kivitelezési hibák, károsodások

Építészeti szempontok:

 az épület célja, funkcionális adottsága
 helyiségek száma, alapterülete, belső elrendezés
 tájolás

Használati szempontok:

 építés, felújítás éve és milyensége
 káresemények
 az üzemeltetés gondossága, rendeltetésszerű használata

Infrastruktúra:

 szűkebb értelemben vett infrastruktúra ( víz, villany, gáz, felszíni –és
szennyvízcsatorna, szemétszállítás )

 tömegközlekedés, megállók, útburkolat
 távolság alap – és középszintű ellátási központoktól

Környezeti szempontok:

 szomszédos ingatlanok
 esetleges környezeti ártalmak ( zaj, por,…)
 rendezési terv besorolása, építési előírások
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Alternatív hasznosítás szempontjai:

 funkcióváltásra állagromlás nélkül alkalmas-e
 átépíthetőség, megoszthatóság, bővíthetőség

Jogi szempontok, hatósági szabályozás:

 tulajdonviszonyok
 kapcsolódó jogok
 ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogok

Telek adottságok:

 Telek alakja, nagysága
 Tájolás, lejtés, talajviszonyok
 Növényzet, telek tartozékai

FORGALMI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

A fenti körülmények és a rendelkezésemre álló adatok együttes mérlegelése
után a Fegyvernek, 0365/8 hrsz-ú ingatlan egészének jelenlegi piaci árát az
alábbiakban jelölöm meg:

Összehasonlító módszerrel:

Telek terület értéke: 5.0393m2 x 150.-Ft. = 7.558.950.-Ft.
istállók : 820m2 x 25.000.-Ft. = 20.500.000.-Ft.
Összesen: 28.058.950.-Ft.

A hozamszámításon alapuló módszer segítségével:

A rendelkezésemre álló adatok alapján a vizsgált ingatlannal hasonló
paraméterekkel bíró vagyontárgyak éves bérleti díjának átlaga
400.-Ft/m2/hó = 328.000-Ft x 12 hó = 3.936.000.-Ft/év.

NPW = (3.936.000.-Ft./0,12) x 0,817 = 26.797.620.-Ft.
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A két számítási móddal elvégzett értékeléssel szinte azonos értékek jöttek ki,
így tehát teljes biztonsággal azt mondom, hogy az ingatlan forgalmi értéke az
átlag számítás után kerekítve:

27.400.000.-Ft.

azaz: Huszonhétmillió-négyszázezer,- forint.

ÖSSZEGEZVE.

Az előzőekben bemutatott ingatlan 27.400.eFt. forgalmi értéket képvisel itt és
most, per,- teher,- illetőleg igénymentes állapotban.

Megítélésem szerint a fenti ingatlan változatlan gazdasági, jogi környezetben
és műszaki adottság mellett, reálértékét hosszú távon , megfelelő műszaki
karbantartás mellett megtartja.
Értéke az ingatlanpiac átlagos árváltozásait (majdani inflációs növekedés )
követni tudja, mivel közepesen megközelíthető helyen helyezkedik el, a
felépítményei átlagos műszaki állapotban vannak.

Kijelentem, hogy az értékek a szakmában elfogadott és gyakorolt értékelési
módszer alkalmazásával lettek meghatározva minden érdekeltség és
befolyástól mentesen.

Az értékelés során az óvatosság elvét követtem, ezért a becslés minden
figyelembe vett tényező ellenére is csak közelítő támpontot ad.

Az értékelési tevékenységem során a hatályos jogszabályi előírásoknak, a
szakmai előírásokban, ajánlásokban foglaltaknak megfelelően jártam el, az
etikai normák maximális betartása mellett.

A legjobb tudomásom szerint minden adat, amelyet a szakvéleményemben
ismertettem, helytálló és pontos. Bár ezeket megbízható forrásból gyűjtöttem,
nem vállalok sem garanciát, sem felelősséget olyan adat, vélemény vagy
becslés pontosságáért, amelyet mások adtak át részemre, s amelyet elemzésem
elkészítésében felhasználtam.

A munkám során részletesen nem vizsgáltam az értékelt vagyont terhelő
kötelezettségeket. Az értékelés során azt feltételeztem, hogy a szóban forgó
ingatlan tulajdoni viszonyai rendezettek , tulajdonjoga szabadon átruházható,
adásvételét illetően nincsen olyan megkötés, amely egyszerű eljárással ne
lenne tisztázható.
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Az értékelés folyamán mint már említettem, nem végeztem
épületdiagnosztikai vizsgálatokat.
Az épületdiagnosztika fogalmát leginkább az ingatlankezelési és épület-
fenntartási gyakorlatban alkalmazzák. Tartalmát tekintve olyan
épületvizsgálati eljárások gyűjtő fogalmaként használatos, amelyek
eredményeként az épületek elöregedésének, elhasználódásának, az egyes
épületszerkezetek meghibásodásának, vagy tönkremenetelének meghatározása
a cél.

A vizsgálat kiterjedhet az épületen kívüli és minden olyan kapcsolódó
műtárgyra, vezetékre, berendezésre, amely az épület rendeltetésszerű
használatát biztosítja, vagy ahhoz szükséges.
Az épületdiagnosztika speciális területei az épületnek, a környezettel való
kapcsolatát érintő hő-, fény- , sugárzás viszonyok elektrosztatikus és
korróziós jelenségei.

Az értékbecslési munkával szemben támasztott követelmény, hogy az érték
megállapítás reális legyen, ami akkor valósulhat meg, ha az épület értékét
jelentősen befolyásoló tényezők számbavételre kerülnek.

Munkám során igyekeztem ezen tényezőket is számba venni.

Megbízásom nem terjedt ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére ,
ezért ezzel a területtel mélyebben nem foglalkoztam. Feltételeztem, hogy az
ingatlan használata során az érvényben levő környezetvédelmi szabályokat
betartották, s hogy az illetékes hatóságoktól, illetve személyektől vagy
szervezetektől ahhoz minden szükséges engedélyt beszereztek.

A szakvéleményben ismertetett értékek az itt vázolt feltételezéseken
alapulnak, és kizárólag az itt meghatározott felhasználási célra érvényesek.

Megjegyezni kívánom, hogy a közgazdasági és piaci viszonyok előre nem
prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a
szakvélemény forgalmi értékre tett megállapításait, ezért annak felülvizsgálata
6 hónapon túl indokolt lehet.

Szolnok, 2013-03-12.

Telkes Istvánné
szakértő



Gyermekélelmezési Konyha

A 2013. évi tervezett feladatmutatók állománya

1. 2. 3. 4.

Megnevezés Mértékegység 2013. évi 2013. évi tervezett változás 2013. évi

nyitó megnevezése időpontja záró

5610001. Éttermi mozgó vendéglátás

Teljesítménymutató:

Vendégek átlagos napi száma fő/nap

ebéd összesen fő/nap 1 161 - - 1 161

5621002. Rendezvényi étkeztetés

Feladatmutató:

Rendezvények száma db

Rendezvény összesen db 20 - - 20

Teljesítménymutató:

Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám fő

Átlagos vendégszám összesen fő 41 - - 41

5629171. Munkahelyi étkeztetés

Feladatmutató:

Ellátást igénylők száma fő/nap

Alkalmazottak összesen fő/nap 19 - - 19

Teljesítménymutató:

Ellátottak száma fő/nap

Alkalmazottak összesen fő/nap 19 - - 19

682002. Nem lakóingatlan bérbeadása

Teljesítménymutató:

Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület m2

havi átlaga

Hunyadi úti Étterem helységeinek bérbeadása m2 526 - - 526

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 5.

számú melléklete
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20000 Teljesítménymutató 1. Kitermelt fa mennyisége q 100

3811031 Teljesítménymutató 2. Begyűjtött hulladék mennyisége t 1.704,92

5220011 Teljesítménymutató 3. Üzemeltetett útpálya hossza km 43,666

Járdahálózat hossza km 73,566

Feladatmutató 4. Lakóingatlanok száma db 27

Teljesítménymutató Bérbeadott hasznos alapterület m2 1.643,2

680002 Teljesítménymutató 5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos

alapterület

m2 2.685,72

6. Ár és belvízveszéllyel érintett

terület nagysága:, - belterület

- külterület ha 541

ha 6.542

B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

2013. évi tervezett mutatói állománya

Szakfeladat száma Mutatószámok Megnevezés Mértékegység 2013. nyitó

680001

84254112 Feladatmutató



2013. évi terv.

Fejl.+ Időpont

megszün.-

- 577

- 1.360,92

- 43,666

- - 73,566

- - 27

- - 1.643,2

- - 2.685,72

- - 541

- - 6.542

2013. záró



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
5. számú melléklete

III. Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés mért. 2012. évi 2013. évi terv. időpont 2013. évi
egység záró változás záró

+fejl.
-megsz.

910121 Könyvtári állomány
gyarapítása nyilvántartása

Teljesítmény mutató db/kötet 594 + 6 2013.01-től 600
könyvtári állomány
gyarapodása

910122 Könyvtári állomány
feltárása,megőrzése,védelme

Teljesítménymutató db 594 + 6 2013.01-től 600
feldolgozott dokumentumok
száma

910123 Könyvtári szolgáltatások

Feladatmutató fő 685 + 5 2013.01-től 690
kiszolgált olvasói kör
nagysága
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C.) Orvosi Rendelő

Mutatószámok:HáziorvosiHázi gyerm.Háziorvosi Ifjúság- Család- és

alapellátás alapellátás ügyeleti el. eü. Gond. nővéd.eü.g.

86210111 86210112 8621021 8690421 8690411

Feladatmutató

(lejelentett kártyák

száma)

Kapacitásmutató

(ellátandó lakosság)

Feladatmutató

(szerződött ügyeleti

óra)

Kapacitásmutató

(szeződött heti óra)

Feladatmutató

(ellátandó lakosság)

Ügyeletben ellátottak száma:Fegyvernek 7 016

Örményes 1 114

Kuncsorba 621

Tiszagyenda 989

Tiszaroff 1 642

Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 16 óra, hétvégén és ünnepnapon 24 óra.

712

11 364

6 776



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Mutatószámok

Önkormányzat költségvetési rendelet 5. számú melléklete

Nyitó Záró Átlag

771200-1

Gépjármű kölcsönzés 3,5t

fölött

teljesítménymutató

nap/év kölcsönzési

napok száma 365 365 365

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 57 600,00 57 600,00 57 600,00

882122-1

Átmeneti segély feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 20,00 20,00 20,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 30 000,00 30 000,00 30 000,00

882123-1

Temetési segély feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 40,00 40,00 40,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 20 000,00 20 000,00 20 000,00

882124-1

Rendkívüli GYEV támogatás feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 4,00 4,00 4,00

teljesítménymutató fő

kedvezmény- ben

részesülő 0,00 0,00 0,00

882129-1

Egyéb önk. Eseti pbeni ell. feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 20,00 20,00 20,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 20 000,00 20 000,00 20 000,00

890441-1

Egyéb közfoglalkoztatás Teljesítménymutató

7,66 fő/2796 nap fő/év összes

foglalkoztatottak

száma/foglalkoztat

ási napok száma 2,000 2,000 2,000

472200-1

Hús-húsáru kisker. (735 Ft/kg) teljesítménymutató kg/év

értékesített

mennyiség 13 605,00 13 605,00 13 605,00

890301-1

Civil szervezetek működési

támogatása

feladatmutató benyújtott és

befogadott

pályázatok száma

db 3,00 3,00 3,00

feladatmutató igényelt

támogatási összeg

Ft 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00

842421-1

Közter. rendjének fenntart.

teljesítménymutató teljesített órák

száma (4 főx174 ó

x12 hó ) 8 352,00 8 352,00 8 352,00

854234-1

Szociális ösztöndíjak teljesítménymutató fő/év

ösztöndíjban

részesülők száma

13,00 13,00 13,00

382102-1

Egyéb nem veszélyes hulladék

kezelése, ártalmatlanítása

teljesítménymutató

kezelt

ártalmatlanított

hulladék

mennyisége t/év 55,00 55,00 55,00

Szakfeladat száma és

megnevezése Mutató megnevezése Egység

Mutatók állománya



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Mutatószámok

Nyitó Záró Átlag

Szakfeladat száma és

megnevezése Mutató megnevezése Egység

Mutatók állománya

882111-1

Rendszeres szociális segély feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 275 275 275

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 294 153 294 153 294 153

882112-1

Időskorúak járadéka feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 4,00 4,00 4,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 26 000,00 26 000,00 26 000,00

882113-1

Lakásfenntarási támogatás feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 740,00 740,00 740,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 57 600,00 57 600,00 57 600,00

882115-1

Ápolási díj alanyi jogon feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 31,00 31,00 31,00

teljesítménymutató

Ft/fő/év egy ell-ra

jutó átl. támogatás 33 226,00 33 226,00 33 226,00

882118-1

Kiegészítő GYEV támogatás feladatmutató ell.igénylő fő 11,00 11,00 11,00

teljesítménymutató fő

kedvezmény- ben

részesülő 0,00 0,00 0,00

882119-1

Óvodáztatási támogatás feladatmutató

fő/év ell.igénylők

száma 7,00 7,00 7,00

teljesítménymutató fő

kedvezmény- ben

részesülő 0,00 0,00 0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL



II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

TELJESÍTMÉNY MUTATÓK

Fegyvernek 8/12-ed 22,2

Tm1 = (T/01) x Tec

22,3 = 275/20 x 1,62

Tm1 = számított teljesítmény mutató egy tizedesre kerekítve 22,3

T = csoport összes gyermek egész főre kerekítve 275

01 = meghatározott csoport átlaglétszám 20

Tec = együttható (két tizedesre kerekítve) 1,62

gyermekek heti foglalkoztatási időkerete 61

csoport átlaglétszám, 20

pedagógus heti kötelező óraszám 32

korrigálva az intézménytipus-együtthatóval 0,85

Fegyvernek 4/12-ed 21,9

Tm1 = (T/01) x Tec

21,9 = 270/20 x 1,62

Tm1 = számított teljesítmény mutató egy tizedesre kerekítve 21,9

T = csoport összes gyermek egész főre kerekítve 270

01 = meghatározott csoport átlaglétszám 20

Tec = együttható (két tizedesre kerekítve) 1,62

gyermekek heti foglalkoztatási időkerete 61

csoport átlaglétszám, 20

pedagógus heti kötelező óraszám 32

korrigálva az intézménytipus-együtthatóval 0,85

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési

rendeletének 5. számú melléklete


