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Kiemelt szakmai feladat 
 

 
 

2019. május 01.  2020. június  
 
 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben zajló  szakmai munka célja a meglévő társas 
kapcsolatok erősítése, szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, meglévő képességek 
szinten tartása és fejlesztése, szabadidő helyes eltöltésének megismerése és gyakorlati 
alkalmazása,  egyénre szabott speciális támogatás nyújtása,  
 
 A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  általános segítő szolgáltatás keretében preventív 
tevékenységet folytat, mely során figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, ezeket jelzi illetékes hatóságok, 
szervek, egyéb intézmények felé. Segíti a szociálisan egészségügyileg rászoruló személyeket, 
önmaguk ellátásában, étkeztetésben. 
 Intézményünkben a gondozási-ápolási tevékenységet az alábbi mottónknak megfelelően 
végezzük:  „ A gondozás-ápolás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az 
összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. 
Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, 
tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”  
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk, melyhez 
különösen az egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények, családsegítő szolgálat társadalmi 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek tartoznak. Elmondható hogy a jelzőrendszer 
nagyon jól működik.  Probléma észlelésénél a jelzőrendszer tagjai azonnali jelzéssel élnek 
egymás felé. 
 
 
 
 
Kiemelt feladatnak tekintjük  
 

 
 
Kiemelt feladatnak tekintjük a házi segítség nyújtás és a klub ellátotti létszámának 
emelését. Azt gondolom hogy a klub működése fellendíthető ha az új épület elkészül. 
Az alapellátás ellátottjai külön lesznek a szakellátástól.  
 

 Elérhető, szükségletalapú szolgáltatási rendszert kell kiépíteni, működtetni – az adott 
költségvetési támogatás igénybevétele mellett – hatékonyságunk és ügyfeleink 
elégedettsége érdekében. 

 Egységesen meghatározott jogosultsági kritériumokat állapítsunk meg. 
 
 Előadások helyben történő megtartását  , ismeretterjesztést , előadók meghívását 
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 Nagy hangsúlyt fektetek a prevenciókra, a rehabilitációs foglalkoztatásokra, integráló-
és reintegráló tréningek alkalmazására. 

 Az intézmény hagyományait megtartom, és nyitott vagyok új és tartalmas programok 
bevezetésére is. Támogatom az újszerű modern ötleteket. 

 
 

Intézményünkben a gondozási-ápolási tevékenységet az alábbi mottónknak megfelelően 
végezzük:  „ A gondozás-ápolás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az 
összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. 
Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, 
tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”  
A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  általános segítő szolgáltatás keretében preventív 
tevékenységet folytat, mely során figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, ezeket jelzi illetékes hatóságok, 
szervek, egyéb intézmények felé. Segíti a szociálisan egészségügyileg rászoruló személyeket, 
önmaguk ellátásában, étkeztetésben. 
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, melyhez különösen az 
egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények, család-és gyermekjóléti szolgálat társadalmi 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek tartoznak. 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben zajló  szakmai munka célja a meglévő társas 
kapcsolatok erősítése, szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, meglévő képességek 
szinten tartása és fejlesztése, szabadidő helyes eltöltésének megismerése és gyakorlati 
alkalmazása,  egyénre szabott speciális támogatás nyújtása. 
Intézményvezetőként fontosnak tartom más intézményekkel a szakmai kapcsolatot és 
immáron sikerült adományozó partnerekkel megfelelő kapcsolatot kialakítanom. Ennek 
köszönhetően sikerült például orvosi eszközöket, segédeszközöket, két nagy értékű 
elektromos ágyat , szőnyegeket, tükröket, függönyöket, telefonkészüléket ( stb), 80 darab 
televíziót ( településen osztottuk ) hoznom az intézménybe. 
 
 
 
 

 
Házi segítségnyújtás 

 
 Sok az idős ember Kengyelen. Egyre nehezebben látják el önmagukat, és nagyon nehezen 
tudják intézni az ügyeiket. Sok családban a fiatalok messze élnek ezért nem tudnak segíteni 
abban hogy idős családtagjaikkal orvoshoz, betegellátó rendszerbe el tudjanak jutni.  
A fiatalok új munkalehetőség érdekében elköltözik de az idős korosztály már ragaszkodik az 
addig kialakított életéhez, lakókörnyezetéhez. 
A szolgáltatással el kell érni hogy amíg lehet addig az idős embereket saját, megszokott 
környezetében segítsük , figyelembe véve egészségügyi és mentális állapotukat.  
 A családok jelentős része megélhetési gondokkal küzd és ilyen körülmények között sok 
esetben komoly nehézséget jelent az idős, beteg szülők ápolása, gondozása.  
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Nagyon fontosnak tarom a lakosság hiteles tájékoztatását a szolgáltatásokról ennek a módja:    
 
-    szórólap készítése, eljuttatása az érdeklődőknek,  
- a fenntartó honlapján történő szolgáltatásokra vonatkozó ismertetők közzététele 
- települési média igénybevétele 
- szóbeli tájékoztatás  
- internetes tájékoztatás 
- Működtetünk egy internetes oldalt ahol az intézményben történt eseményeket mutatjuk be 

a családtagoknak és az új érdeklődőknek is. 
 
A szolgáltatásban nyújtott változtatásokról konferenciákon, megbeszéléseken folyamatosan 
tájékozódunk. 
 

Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 

        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 
megőrzésecéljábólnyújtott komplex szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosítjuk: 
• a szociális, életvezetési, családterápiás tanácsadás 
• családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát 
jelent, 

• különböző pénzbeli támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl. nyugdíj, 
családtámogatás, stb. 

• felkérésre környezettanulmány készítése 
• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátáshoz, továbbá  

• a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylést, 

• kapcsolati problémák megoldásának segítését, 

• adományok gyűjtését és a rászorulókhoz eljuttatását. 
 

 
 

       A gyermekjóléti szolgáltatás a tevékenységét a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és annak 
végrehajtási rendeletei alapján látja el a szolgálat. 
        A Gyvt. 39§ szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan,a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.” 
Fontosnak tartom , hogy megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a központokkal és megszűnjön 
az alá- felé rendelt viszony. Sajnos a megnövekedő problémák ( száma, minősége) miatt azt 
gondolom hogy a településre kevés egy ember  hiszen jelenleg  egy családsegítő lát el minden 
feladatot ami nagyon nehéz. 
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona 
 
 
Amennyiben a lehetőségek engedik az ápolást , gondozást nyújtó idősek otthonában szeretnék 
átmeneti elhelyezés lehetőségét kialakítani, mivel ez sok családnak jelentene hosszabb-
rövidebb ideig „tehermentes” megoldást a hosszú távú otthoni gondoskodásban. 
  
Az  intézmény vezetése egyszemélyi felelősséggel jár, de úgy gondolom hogy  kollektív 
bölcselettel lehet a kihívásoknak megfelelni problémákat kezelni.  Vezetésem idején  a 
demokrácia alapelveit biztosítom, munkatársaimat bevonom a döntések előkészítésébe. 
Országos probléma az idősek intézményi elhelyezése. Sajnos pályázat nem volt kiírva 
bővítésre fejlesztésre .  Rengeteg idős vár elhelyezésre a családoknak óriási probléma az 
ellátásuk. 
A munkavégzés a Szociális Szakma Etikai Kódexében meghatározottak szerint és a 
vonatkozó törvényi, jogszabályi háttérnek megfelelően történik. 
 
 
 
Szociális étkezés területén fontos feladat hogy mindenki megkapja a megfelelő ellátást, ne 
maradjanak hétvégén sem ebéd nélkül az igénylők. Fontos hogy megfelelő minőségi ebédet 
tudjunk prezentálni . A jelenlegi beszállítónkkal folyamatos az egyeztetés, nemcsak mi 
jelzünk probléma esetén hanem maga a szolgáltató is rendszeresen érdeklődik afelől hogy 
mennyire elégedettek az ellátottak. Vezetünk egy füzetet melyet nap mint nap írnak a 
gondozónők.  Ebből tudunk egyeztetni és a vállalkozóval tapasztalatot cserélni. 
 
 
Tanyagondnoki szolgáltatás  nagy segítség a Bagimajorban élő embereknek ( is). Orvoshoz 
rendezvényekre szállítunk személyeket. Valamint reggelente óvodásokat hozunk be az 
intézménybe . A tanyagondnok folyamatosan részt vesz képzéseken rendezvényeken. 
 
 
 

 
Éves munkaterv havi bontásban 

 
 
2019. Május  
 
Az Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása-felelős: intézményvezető 

Éves munkaterv elkészítése , beszámolok előkészítése-felelős: intézményvezető 

Pályázatok folyamatos figyelése: felelős intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése: felelős intézményvezető, 

terápiás munkatárs, vezető ápoló 

Munkatársi értekezlet megtartása felelős: Intézményvezető  , vezető ápoló, terápiás munkatárs 
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Gondozotti névnapok köszöntése  

Anyák napi ünnepség szervezése 

Szakmai szervezetetekkel kapcsolattartás . Folyamatos határidő 

Továbbképzéseken , szakmai napokon részvétel való részvétel  

Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatosfelelős: családsegítő 
 
Nyári étkeztetés folyamatos szervezése (a törvényben előírt rászorultaknak) 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
Szabadidő szervezés: Szabadidős programsorozat összeállítása 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő,  
 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések lebonyolítás 

 
2019. Június 
 

Munkatársi értekezlet megtartásafelelős:Intézményvezető  , vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Háziorvosokkal az együttműködés értékelésefelelős Intézményvezető  ,  

Nyári programok  átbeszélése, szervezése 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI ,Felelős: Kenyszi munkatársak 

Szabadságolások idejére a helyettesítések megszervezése, biztosításafelelős vezető ápoló, 

intézményvezető,terápiás munkatárs 

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős: vezető ápoló, terápiás munkatárs 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése felelős:Intézményvezető    

 

Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása felelős:Intézményvezető    

beszámoló előkészítése,  

Csapatépítő  szervezése 
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       Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári programok beindítása az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2019. Július 
 

Féléves beszámoló elkészítése, felelős: intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése KENYSZI felelős: kenyszi munkatársak 

Megbeszélések megtartása felelős : vezető ápoló, terápiás munkatárs , intézményvezető 

Tervezett éves szabadságok kiadásafelelős : vezető ápoló, terápiás munkatárs, 

Intézményvezető    

Névnapok köszöntése : felelős: vezető ápoló , terápiás munkatárs 
 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
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határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári programok  az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 

 
 

2019 Augusztus 
 

Éves szabadságok kiadása 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI  

Munkaértekezlet megtartásafelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Lakóforum megtartásafelelős : vezető ápoló, intézményvezető 

Munkatársi értekezlet megtartásfelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Államalapítás megemlékezés 

Gondozotti névnapok köszöntésefelelős : vezető ápoló,  
Jelzőrendszeri értekezlet 

 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
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határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári programok  az előre megtervezett program szerint 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2019. Szeptember 
Adminisztráció ellenőrzés: felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Idősek világnapjára program szervezésének megkezdésefelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  

vezető, intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok 

Munkatársi értekezlet megtartása 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartásfelelős : 

intézményvezető 

 
 

Szakmai feladatok: 
 
      Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
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határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 

 
 
 
 
Látogatás a nappali ellátást biztosító közintézményekben 
- Kossuth Lajos Általános Iskola 
            - Napsugár Művészeti Óvoda 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Éves iskolai értekezleten részt venni. 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2019. Október 
Idősek Világnapjának megrendezésefelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

szakmai szervező munkái, az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények értékelésefelelős 

: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

 

Gondozotti névnapok megtartása 

56-os megemlékezéseken részvétel intézményi  szinten 

Továbbképzéseken való részvétel felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Továbbképzési program teljesítésének figyelemmel kísérésefelelős : intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartásfelelős : vezető, 

intézményvezető 

 
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
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Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program:  
- állatok világnapja 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2019. November 
Az intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátásafelelős : ellátás  intézményvezető 

Intézményi Halottak napi megemlékezésfelelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Év végi zárási munkák előkészítése szakmai szervező, koordinációs munkáifelelős : vezető 

ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Költségvetés előkészítő munkálatok, felelős : intézményvezető 

Év végi szabadságolások tervezése felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

E-nyilvántartás működtetése felelős : vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás felelős : ápoló, , 

intézményvezető 

 

 
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
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Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program: 
- Lámpás készítés 
- Rajzpályázat 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2019. December 
2020. évi költségvetés tervezett elkészítése 

Az ellátás, együttműködés értékelése az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények 

értékelése 

Az információs szolgáltatás tapasztalatainak értékelése 

E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok  

Munkatársi értekezlet megtartása 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 

Intézményi karácsonyi ünnepségek szervezése, azokon részvétel 

Ellátottjogi-, betegjogi-, gyermekjogi képviselőkkel kapcsolatfelvétel, együttműködés 

értékelése 

Ünnepek közötti munkavégzés szervezése 

Éves kockázatértékelés elvégzése 

Adminisztráció ellenőrzése 

Karácsonyi Ünnep szervezése 

     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 

- Mindenki karácsonya 
 
Szakmai feladatok: 
 
     Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
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Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Jelzőrendszeres értekezlet 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szabadidős program: 
- Mikulás 
- Mindenki karácsony 
- Mézeskalács készítés 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2020.év  Január 
Költségvetés elkészítése, felelős: intézményvezető 

2020. évi szolgáltatási szerződések megkötése . felelős intézményvezető 

2019 évi szakmai beszámoló előkészítése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Törvényi-jogszabályi változások figyelése és a változások alkalmazásafelelős: 

intézményvezető 

 

Intézményi leltározási munkákfelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Statisztikák, jelentések előkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető, családsegítő 

Pályázat figyelésfelelős: intézményvezető 

Munkaköri leírások átdolgozása felelős: intézményvezető 

 Adminisztrációs munkák, feladatterv, koncepció kidolgozásafelelős: vezető ápoló, nappali 

ellátás  vezető, intézményvezető 

 

Képzési terv elkészítése felelős:, intézményvezető 

Önköltségszámítások, térítési díjak felelős: intézményvezető 
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Intézményi működés 2019. év értékelése munkatársi értekezleten felelős intézményvezető 

Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetések felelős:, intézményvezető 

Vezetői megbeszélések megtartás afelelős: intézményvezető 

Gondozotti névnapok köszöntése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Helyi  intézményekkel a szükséges együttműködés felelős: 

intézményvezető 

 
Adminisztrációs munkák elvégzése 
 
1. 2020. évi munkaterv összeállítása 
    a, jogszabályi változások figyelembevételével 
 
felelős: Intézményvezető 
 
 
A 2019. évre vonatkozó Statisztikai adatszolgáltatás  
 
2. KSH által kiadott útmutató és adatlap alapján 
határidő:  2020.01.31. 
felelős: családsegítő, intézményvezető. alapellátás veztő, vezető ápoló 
 
Rászoruló családok látogatása 
 
3. a rendszerben szereplő családok látogatása, idősemberek felkeresése 
határidő: - folyamatos 
felelős:  családsegítő 
 
Környezettanulmány készítése: 
 
HH-HHH KT készítése és továbbítása 
határidő: - folyamatos 
felelős:    családsegítő 
 Heti jelentés a Család-és Gyermekjóléti Központ felé 
 
      Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 

 
4. Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2020. Február 
Továbbképzések teljesítésének jelentése intézményvezető, családsegítő 

Normatíva elszámolás, intézményvezető,  

Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetésekfelelős:, intézményvezető 
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Intézményi farsang szervezése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Vezetői megbeszélések tartása felelős: intézményvezető 

Önköltségszámítási feladatok elvégzése, ellátottak számára a szükséges tájékoztatók 

elkészítése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Munkatársi értekezlet tartásafelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Továbbképzésen, tanfolyamon való részvételfelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető 

Gondozottak látogatása felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

 
Szakmai feladatok: 
 
    Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek 3.-szor meglátogatása. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
Éves beszámoló elkészítése 
 Intézményi beszámoló: 
- statisztikai adatok alapján 
- nyilvántartási adatok alapján 
- jogszabályi előírások alapján 
határidő: február 28. 
felelős: intézményvezető 
 
Egyéb adatszolgáltatás 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Szakmai napon való részvétel 
határidő: folyamatos 
felelős: intézményvezető 
 
Éves jelzőrendszeri tanácskozás megtartása: 
- jogszabály előírása szerint 
- beérkezett írásos összesítők alapján 
- szakmai beszámoló alapján 
határidő: február 28. 
felelős: családsegítő 
 
Látogatás a nappali ellátást biztosító közintézményekben 
 
 - Kossuth Lajos Általános Iskola 
            - Napsugár Művészeti Óvoda 
határidő: - folyamatos 
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felelős: családsegítő 
Adminisztrációs munkák elvégzése 
határidő: - folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
 Heti jelentés a Család-és Gyermekjóléti Központ felé 
 Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

 

2020. Március 
Ellenőrzések és beszámolók eredményinek bekérésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  

vezető, intézményvezető 

Éves szakmai beszámoló elkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, 

intézményvezető, családsegítő 

Adminisztráció ellenőrzésefelelős:, intézményvezető 

Statisztika készítés és leadás egészségügyi szakfeladatra 

Munkatársi értekezlet felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető 

Március 15-ei intézményi és városi ünnepségen részvételÉves szakmai beszámoló 

elkészítésefelelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető, intézményvezető, családsegítő 

Szabadságolási ütemterv előkészítése 

Pályázatok, törvényi változások figyelésefelelős:, intézményvezető 

Szakmai feladatok: 
 
    Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek háromszori alkalommal 
meglátogatása, akiknek együttműködési megállapodása van. 
Esetkövetőt vezetni a látogatásokról. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
Intézkedési terv elkészítése.  
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Szünidei étkeztetés megszervezése (tavaszi szünet) az arra rászorulóknak 
határidő: március közepe 
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felelős: családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 

2020, Április 
 

Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése felelős: intézményvezető 

Gondozotti névnapok köszöntése felelős: vezető ápoló, nappali ellátás  vezető,  

Intézményi orvossal, családterapeutával a  negyedéves munka értékelése  tervezés - 

ellenőrzés-értékelés- programjának alkalmazása  felelős:, intézményvezető 

 

Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel 

Továbbképzési terv teljesülésének figyelemmel kisérése 

 
Szakmai feladatok: 
 
       Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek háromszori alkalommal 
meglátogatása, akiknek együttműködési megállapodása van. 
Esetkövetőt vezetni a látogatásokról. 
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos 
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 
 
határidő: folyamatos 
felelős: családsegítő 
 
Jelzőrendszeri értekezlet 
határidő: - április vége 
felelős: Családsegítő 
 
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok 
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
 
Nyári szabadidős program szervezése 
 - kirándulás 
 - strand 
- bográcsozás 
- sport, egészségnap 
- kreatív foglalkozás 
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- kert és udvarrendezés önkéntesekkel  
 
határidő: - Június közepétől- Augusztus elejéig 
felelős: intézményvezető, családsegítő 
 
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor   
határidő: - folyamatos 
felelős: Családsegítő 
 
Magyarország kormánya csomagosztásban 0-3 éves korig értesítések kihordása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kengyel, 2019.05.13.                                                         ……………………………………. 
                                                                                                            intézményvezető 
 



 
 
 

Beszámoló 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 

2018 évi munkájáról 
 

 
„Nagyon szépen kérlek titeket 

szeressétek az öregeket „ 
 
 

 
 

                      Összeállította:Mezei Aranka 
                        Intézményvezető 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
 

Ezúton benyújtom a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2018 évi munkájáról szóló 

beszámolómat. 

 
 

Jelenleg hatályos tanúsítványunk szerint ( változás nem történt )  a következő szolgálta-

tásokat  láthatjuk el: 

 

- Szociális étkeztetés, szociális konyha 

- Házi segítségnyújtás, ellátható személyek száma: 63 fő 

- időskorúak nappali ellátása, férőhelyek száma: 10 fő( idős és demens személyek el-

látása) 

- Idősek otthona férőhelyek száma: 23 fő 

- Tanyagondnoki Szolgálat 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat (5083 Kengyel Tavasz  utca 16) 

 

 

Intézményünk szakmai munkáját  meghatározó jogszabályok 
 

 2012 évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII. törvény  a közalkalmazottak jogállásáról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatások és szociális ellátásokról 

 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-

tások térítési díjáról. 

 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédel-

mi szolgáltatók, intézmények, ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
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 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények mű-

ködésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről. 

 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátá-

sok finanszírozásának rendjéről 

 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-

tások igénybevételéről 

 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

mények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek to-

vábbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes sza-

bályairól 

 1997 évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö-

désük feltételeiről 

 

 

Az intézmény ellátási területe 
 
 

Alapellátás tekintetében 

 Kengyel Község közigazgatási területén élő lakosságnak biztosítjuk az ellátásokat. 

 

Szakellátás ellátási területe: 

Kengyel 

Törökszentmiklós 

Tiszatenyő 

Tiszabő 

Tiszapüspöki közigazgatási területén élő lakosságnak biztosítjuk az ellátást. 
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Az intézményünk személyi   helyzetének bemutatása:  

 

Intézményünkben a személyi feltételek megfelel ugyan a törvényben előírt létszámnak, de 

sajnos a mindennapos munkánkat ennyi fővel nagyon nehezen látjuk el. Problémás a 

szabadságok kiadása és ha még egy személy táppénzre is megy akkor nagyon nehezen 

tudjuk a személyi feltételeket biztosítani.  2018 évben még sokkal több közfoglalkoztatott 

volt az intézményünknél akik évek óta szakmai feladatot láttak el ( így a szabadságolások 

kiadása  nem volt probléma) ez a szakmai létszám nullára csökkent 2019 évben. Jelenleg 1 

főt tudtam pályázni a munkaügyi központtól. Szerettünk volna még 2 főr „kihozni” akik 

évek óta dolgoztak nálunk de sajnos nem lehetett mert nem feleltek meg auz előírt 

feltételeknek. 

Nehezíti a kinti és benti munkátaz is hogy nagyon sok ellátottunknak  romlott az egészségi 

állapota, gondozásuk nagy feladatot ró a gondozónőkre. A házi segítsegnyújtás esetén 

előfordult hogy csak ketten tudtak ellátni egy ellátottat olyan súlyos állapotba kerültek 

A házisegítség nyújtás esetében előfordult, hogy hosszantartó   táppénz és szabadság egy 

időpontra esett itt túlórát kellett fizetni a dolgozóknak mert másképpen nem tudtuk osztani 

a gondozókat. 

Az idősek otthonába pedig egyre több ellátottunk lesz fekvő aki az ágyat sem tudja 

elhagyni. Egy műszakban két gondozónő és egy konyhás van. Ilyenkor  a fekvő betegeket 

és a fennjáró betegeket is próbáljuk lehetőségeink szerint ellátni, de nagyon nehéz két 

gondozónőnek  5 fekvőt is ellátni ezen felül  3 fő pedig egésznap vagy fekszik vagy csak 

kerekesszékben tud lenni. 8 demensünk van. 3 fő az aki a 22 fő ellátottból nem használ  

mozgásához semmilyen eszközt!!!  

A tavalyi évben 1 fő hosszabb táppénzen volt helyettesítésre tudtunk felvenni egy  személyt 

agy főt pedig külön szerződéssel foglalkoztattunk. 

A családsegítő szolgálatnál egy fő családsegítő dolgozik aki mellett ha nem lenne egy fő 

közfoglalkoztatott nehezen tudná gördülékenyen végezni a munkáját. A nehezebb , 

problémás esetek esetébe mindig együtt dolgozunk a kollégával. 

A tanyagondnoki autót több alkalommal de már jóval kevesebb alkalommal mint 2017 ben 

igénybe kellett venni a bentlakásos intézménynek , mert a betegszállítással nagyon nagy 

probléma van országos szinten. Sokszor előfordul , hogy nem vitték el az ellátottat ( 

panasszal már éltem a mentőszolgálat felé)  és nekünk kellett a szállítást megoldani, sőt ha 
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olyan ellátottat visznek aki demens egy gondozónőt kell az időssel elküldeni , mert  nem 

tudja elmondani a gyógyszerezését, és előfordul hogy a betegszállító magára hagyja.  

2018 évben csökkentettük a lakosság körében vállalt fizetős fuvarokat. Azonban ha  

intézmények kérték a segítségünket vagy azonnali segítség kellett családoknak ( pl idős 

vagy gyermek kórházba szállítása) azonnal segítettünk a szállításban.   Az idősek kísérésére 

pedig családtagokat kérünk meg. Sajnos elmondhatom hogy sokan tehernek élik meg ha 

megkérjük kísérje be beteg idős hozzátartozóját, de pozitív példák is vannak sokan nagyon 

együttműködőek. Az egyedül élő idős betegek kísérését továbbra is megoldjuk de a előző 

évekhez képest próbáltuk csökkenteni családtagok bevonásával. 

 

 

 
 

 

 

Jelenlegi közfoglalkoztatotti létszám. 

                                                                2018.                              2019 

 

családsegítő szolgálat                              2 fő                                1 fő 

 

idősek bentlakásos otthona                     3 fő                                  0 Fő 

Takarító személyze                               2 fő                                   1 fő 
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Konyhai személyzet                              1 fő                                   1 fő 

Mosoda                                                  1 fő                                     1 fő 

Technikai                                                1 fő                                    1 fő 

 

 

 

 

 

Intézményünk tárgyi feltételei: 

 

 

Sajnos intézményünkben több hiányosság is található szinte csak a minimum feltételeknek 

felelünk meg. Az elmúlt években csak úgymond tűzoltás történt. Az udvarunkra több 

alkalommal hozatni kellett kavicsot mert elakadt az ebédes autó, egy nagy udvarrendezés 

lenne szükséges hiszen a sok tolókocsis ellátott  nem tud az udvarra kijönni, hiába 

szeretnénk rendezvényt tartani. Az ebédlő rész betonozásra szorul mert több helyen lyukas 

az ajzat. A fűtési számlán folyamatosan magas hiszen a régi ablakok nem zárnak rendesen. 

Az elektromos rendszer borzalmas állapotban van , érintésvédelmünk nincs. Felmérettük 

két szakember is megnézte és a vélemények egybehangzóak a lehető leghamarabb 

korszerűsíteni kell az elektromos rendszerét az épületnek. 

Igéretet kaptunk afenntartótól hogy ebben az évben pályázat keretein belül korszerűsítve 

lesz az intézmény . 

A nappali ellátás és a családsegítő szolgálat új épületét már elkezdték építeni. Bízunk 

abban hogy minél hamarabb bírtokba vehetjük. Ig az alapellátás és a szakellátás különválik 

Az épület kívül és belül is felújításra szorul, a kerítés is javításra szorulna 

Fürdőszobák korszerűtlenek. Bútorzat régies. A folyosó szűk nehezen tudnak közlekedni a 

járókeretet használó ellátottak.  

A tavalyi évben adományba kaptam két elektromos ágyat amit Franciaországból hoztak. Ez 

nagy segítség volt hiszen csak el kellett szállítani de több ilyen ágyra lenne szükség hiszen 

egyre több a fekvő betegek. 
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A kengyeli utak nagyon rosszak a gondozónők kerékpárja állandó javításra szorul. Sajnos „ 

kihordási” időt előtt kell cserélnia  kerékpárokat 

 

Fontosnak tartom az információ nyújtást mely nemcsak helyileg de országosan is. Évek óta 

működtetünk internetes oldalt ahol az érdeklődők betekinthetnek az intézmény életébe, 

programjainkba rendezvényeinkbe. Pozitivumként  tudom megemlíteni hogy országosan 

érdeklődnek intézményünk felől  mert hre megy hogy családias a hangulat , látják hogy 

nem a legkorszerűbb a tárgyi feltétel de az ellátást ennek ellenére jónak látják. 

 

2018 évben lehetőségünk nyílt Lengyelországba utazni ahol megnézhettünk a munkatársa-

immal egy ott működő idősek otthonát amely hasonló sémán működik mint a magyaror-

szági intézményünk. Nagy élmény volt mindenki számára.  

 

A tavalyi évbe év végén kormányhivatali átfogó ellenőrzésünk volt. Az intézményben , 

szakmai munkánkban mindent rendben találtak. A jegyzőkönyvben szrepel hogy intézmé-

nyünkben  magas színvonalon folyik a szakmai munka. Azt gondolom hogy az adott kö-

rülményeket figyelembe véve ez nagyon elismerő.  

 

 
I .Idősek Bentlakásos Otthona 

 
Általános feladata: 
 
Idősek Otthona feladata, célja:  
 
Az Idősek Otthona működésének célja, hogy gondoskodjunk elsősorban azoknak a 

nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak ápolásáról, gondoskodásáról, akik önmaguk 

ellátására nem vagy csak segítséggel képesek, de egészségi állapotuk rendszeres 

gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

Indokolt esetben 18. életévet betöltött személy ellátását is biztosítjuk, ha betegsége, 

egészségi állapota ezt szükségesség teszi. 

Ezen kívül feladata még, fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós 

bentlakásos ellátása, akik a demencia körébe tartozó korképpel rendelkeznek. 

Ellátottak száma jelenleg 22 fő. 

Felvétel folymatban van. 
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A sorban állók száma folyamatosan növekszik. Egyre többen kérnek ( országosan) 

tájékoztatást intézményünkbe történő bekerülés feltételeiről. Jelenleg ….sorbanállónk van 

 
 

 
Az  Idősek Otthona az ellátást igénybe vevők részére teljeskörű ellátást nyújt: 
 
 
a)    Egészségügyi ellátás keretében biztosított: 

- egészségügyi alapellátás, 

- szakorvosi ellátás, 

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás, 

- szakorvos által előírt kezelés, gyógyszerelés, rutinvizsgálat folyamatos kontrolálása 

- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás 

- eü-i dokumentáció naprakész vezetése személyre szabottan. 

- az ellátottak személyre szabott gondozása 

- egyéni gondozási terv napivezetése és a változások rögzítése 

- egyéni ápolási terv napi vezetése és a változások rögzítése 

- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása, és a mindenkori állapotának 

megfelelő segítése 

- az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén mosása, ill. 

intézményi textíliával való ellátása a jogszabályban és a házirendben 

szabályozott módon 

- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, szükség esetén diéta 

biztosítása 

- kezelések, injekciózások elvégzése az orvos utasítása szerint 

- névre szólóan a gyógyszer kiadagolása és beadása 

- az ellátottak kórházba, vizsgálatra, egyéb programokra való elkísérése 

- az ellátott kérésének panaszának meghallgatása, szükséges intézkedések 

megtétele kompetencia határok betartásával 

- a lakó viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegség-tünetek 

alakulásának figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való 

beszámolása a részlegvezetőnek szóban, és rögzítése az eseménynaplóban 
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- a haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése 

- az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készítése, a halál 

beálltakor és a jegyzéket két tanúval való aláíratása.Biztosítjuk a személyre szabott 

gondozást, szükség esetén ápolást napi 24 órában, háziorvosi, szakorvosi ellátást, 

gyógyszerellátást. 

 

2014 év óta megbízással alkalmazunk körzeti ápolónőt szakápolási feladatokra, törvényi 

előírásnak megfelelően . 

Az alap ápoláshoz szükséges eszközök biztosítottak de folyamatosan kell pótolni 

kell.Továbbra is nagy szükségünk lenne  23váltás ágyneműre, lepedőkre . 

Pszichiáter szakorvos rendelése negyedévente biztosított. Alkalmazását az teszi 

szükségessé, hogy több ellátottunk  szed olyan gyógyszert, amely szakorvosi javaslathoz, 

illetve felíráshoz kötött. 

Jelenleg intézményümk orvosa: Dr Feledi József 

 
 
b)Mentálhigiénés ellátás 
 
Feladata:  

 

A lakók hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, kirándulások, ünnep-

napok szervezése. 

Az újonnan beköltözött lakók beköltözése során az Intézmény megismertetése, pszichés 

egyensúly megteremtése, ami már az előgondozás során megkezdődik. 

Hivatalos ügyeik intézésében is segédkezünk.  

Minden ellátottról mentálhigiénés dokumentáció készül, melyet rendszeresen vezetünk 

személyre szabottan. Fontos feladat a lakók egymással való megismertetése, elfogadtatása. 

 
Az intézményben rendszeresen ünnepeljük: 
 

- Farsangot 

- Nőnapot  

- Húsvétot 

- Anyák napját 

-  Minden évben egyszer megünnepeljük mindenki születésnapját,  
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- az Idősek napját  

-  Karácsonyt 

- Szociális Munka napját ünnepeltünk a dolgozókkal 

Meglátogatott minket a Falu mikulása is és  idősek otthona lakói karácsonyi 

ajándékcsomagot is kaptak. 

 

Az intézményi ünnepségeken  helyi óvoda, iskola , civilszervezetek mindig részt vesznek, 

színvonalas műsoraikkal. Ezúton is szeretném megköszönni hogy minden felkérésünknek 

eleget tesznek. 

Terveznénk  szabadtéri programokat is aminek feltétele lenne hogy az udvar rendben 

legyen , sajnos a felülete rendezetlen , balesetveszélyes! bízom benne hogy hamarosan 

rendben lesz és az ellátottak részére iskönnyen megközelíthetővé és használhatóvá válik. 

 

Az idősek állapotát tekintve sajnos az intézményi kirándulások szinte lehetetlenné váltak a 

sok fekvő mellett az ellátottjaink állapota sem engedi meg hogy hosszú utat tegyunk meg . 

Szívesen részt vesznek viszont helyi rendezvényeken az időseink. 

 

 
c) Étkezés: 
 
Naponta 5x-i étkezést biztosítunk.  
Diétás étkezés biztosítása is megoldott. 
 
 

Személyi feltételek   Szakmai létszám 

 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Mezei Aranka                Intéményvezető                      Szociálpedagógus 

Cseh Lászlóné vezető ápolóSzoc. gondozó szervező 

Fejes Istvánné  gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Mező Józsefné gondozó  Általános ápoló      

Rimóczi Sándorné    gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Törőcsik Kálmánné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Urbán Károlyné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 

Szarvák Andrásné gondozó  Szoc. gondozó ápoló 
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Forró Gergelyné          gondozó                     Szoc.gondozó ápoló ( 3 hónap páyázat utján)   

 

Dr. Feledi József  int. orvos heti 4 óra Általános orvos 

Az otthon működésének fontos feltétele adolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény 

működéséről és hiányosságokról, az etikai helyzetről, az intézmény működését érintő fon-

tosabb döntésekről, az eltelt időszakban végzett munkáról, a következő időszak feladatai-

ról.ezeket dolgozói munkaértekezleten minden hónapban megbeszéljük, valamennyi dol-

gozó részvételével. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 

 

Intézményi térítési díj: 
 
2018–ben       97.500 Ft /hó  
                         3.250 Ft/nap 
 

 

 

 

Továbbképzési kötelezettség: 

 
A továbbképzési kötelezettség változott 2018 évben 
 
Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI 

rendelet számos változást hozott a szociális szakmai továbbképzési rendszerben. A módosí-

tás érinti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szak-

vizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (Tszr.), a személyes gondoskodást vég-

ző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rende-

let (Mr.), illetve az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetel-

mény. 

A továbbképzési időszak tartama négy évre változik. Az e rendelet szerint 2018. július 1-

jén továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén egységesen újra-

kezdődik. A pontszerző időszak hossza fix, ha a továbbképzési kötelezettség a továbbkép-

zési időszak vége előtt teljesül, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési 

időszak letelte után indul.  
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A Tszr. képzési formái már januártól kibővültek három új elemmel, ezentúle-learning, 

blendedlearning, illetve szakmai terepgyakorlat formájában is lehet továbbképzésen részt 

venni. Az e-learning számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amelyben mind a 

tananyagot egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhető a tanuló számára. Nagy előnye 

az önálló időbeosztás a tanulási folyamatban, illetve nem igényli a képzőhelyre való uta-

zással, ott tartózkodással kapcsolatos intézkedéseket. A blendedlearning esetében az inter-

net és a digitális média nyújtotta lehetőségeket és a hagyományos tantermi oktatás módsze-

reit együttesen használják. A modellben fontos szerepet kap a személyes kontaktus, az órák 

megadott helyén és idején való személyes részvétel, míg az online tér tanulástámogató fe-

lületein keresztül az e-learningre jellemző anyagfeldolgozás valósulhat meg. 

A szakmai tanfolyam esetében változás, hogy akár 20 órás időtartamban is indítható lesz, a 

megszerezhető pontok alsó határa 20 pontra csökken. 

 
Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester 

vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel lesz. 

A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgálta-

tást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: 

„A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a 

vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.”  
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A vezetőképzés szintjei  

a. az alap vezetőképzés és  

b. a mester vezetőképzés.  

 

Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és - kétévente kötelező - megújító képzési 

szakaszokból áll.  

A vezető  

c. a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó vezetőképzés teljesítésé-

re, továbbá  

d. az alapozó vezetőképzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt 

követően kétévenként megújító vezetőképzés teljesítésére köteles.  

 

Az alap vezetőképzésre kötelezett:  

e. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati 

képzés;  

f. megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati 

képzés. mester vezetőképzésre kötelezett:  

g. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati 

képzés;  

h. megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati 

képzés.  

Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik.  

Átmeneti szabályok:  

k. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező sze-

mély első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.  

A mester vezetőképzésben köteles részt venni:  

1. A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője;  

2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, 

a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephely-

ének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephely-

ének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.  
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Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a 

vezetői – kivéve a 2. pontban említett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott veze-

tők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás 

szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógu-

sok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők.  

 
 
 
II. Alapellátás: 
 
- házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- idősek nappali ellátása 
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Tanyagondnoki szolgálat  

-  

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás szakfeladaton 5és 0,5  gondozónőlátja el az 

ellátotottakat.Gondozónőink intézményi kerékpárral közlekednek . Sajnos a kerékpárok 

állapota kritikus folyamatosan csináltatni kell. 

 

Intézményi térítési díj: 250 Ft/óra volt 2018 évben jelenleg 350 Ft/óra 

 
Főszabály szerint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végző 
személyek száz százalékának szakképzettnek kell lennie. 
Jelenleg minden gondozónő szakképzett az intézménynél. 
 
 
A házi segítségnyújtás létszámelőírásai keretében új számítási alapként bevezetés-
re kerül a gondozásra fordított havi órakeret elszámolás. A személyi gondozást végző    
aszociális gondozóklétszáma a jövőben nem a megállapodások számához viszonyítva 
kerül meghatározásra, hanem a tevékenységnaplóban ellátottanként, havonta rög-
zített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra. 
Ez a számítási mód lehetővé teszi, hogy minden szolgálat a nála felmerülő tényle-
ges  ellátotti igények alapján végezze a házi segítségnyújtást és rugalmasan alkal-
mazkodjon a változó körülményekhez. 
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 
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 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnye-

zetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárí-

tásában történő segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

(4)437 Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat. 

(5)438 Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szük-

ségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegy-

ző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondo-

zási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő eseté-

ben szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükség-

let mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felül-

vizsgálhatja és módosíthatja. 

 

 A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 

- mosás 

- vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

- mosogatás 

- ruhajavítás 
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- közkútról, fúrtkútról vízhordás 

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység 

egyéb szakmai kompetenciát igényel) 

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 

- kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés 

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás 

- fürdetés 

- öltöztetés 

- ágyazás, ágyneműcsere 

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

- haj, arcszőrzet ápolás 

- száj, fog és protézis ápolás 

- körömápolás, bőrápolás 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

- mozgatás ágyban 

- decubitus megelőzés 

- felületi sebkezelés 

- sztómazsák cseréje 

- gyógyszer kiváltása 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

- vérnyomás és vércukor mérése 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 
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- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában 

való segítségnyújtás 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez 

való kompetencia határáig) 

 

 

Értékelő adatlap 

Személyes adatok 

Név: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Mérőtábla  

 

Tevékenység, 
funkció 

Értékeljen 0-4 pont között (a 
pontérték a szükséges segítség 

mértékével emelkedik) 

Intézményvezető Orvos 

Térbeli-időbeni 
tájékozódás 

0: mindig, mindenkor térben, 
időben, személyeket illetően 
tájékozott 
1: esetenként segítségre, tájé-
koztatásra szorul 
2: részleges segítségre, tájékoz-
tatásra szorul 
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan 

-  

Helyzetnek meg-
felelő viselkedés 

0: mindig, mindenkor a helyzet-
nek megfelelően viselkedik 
1: esetenként bonyolultabb 
helyzetekben segítségre szorul 
2: gyakran az adott helyzetnek 
nem megfelelően viselkedik 
3: nem megfelelő viselkedése 
gyakran kellemetlenséget okoz, 
reakciója nem kiszámítható  
- viselkedési kockázat 
4: nem képes az adott helyzet-
nek megfelelően viselkedni 

-  
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Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan 
étkezik 
1: felszolgálást igényel, de önál-
lóan étkezik 
2: felszolgálást és evőeszköz 
tisztításához segítséget igényel 
3: felszolgálás és elfogyasztás-
hoz részbeni segítséget igényel 
4: teljes segítséget igényel az 
étel elfogyasztásához 

 - 

Öltözködés 0: nem igényel segítséget 
1: önállóan végzi, de a megfele-
lő ruhaneműk 
kiválasztásához segítséget igé-
nyel 
2: egyes ruhadarabok felvétel-
ében igényel segítséget 
3: jelentős segítséget igényel az 
öltözködésben, megfelelő öltö-
zet kiválasztásában 
4: öltöztetés, vetkőzés minden 
szakaszában segítségre szorul 

 - 

Tisztálkodás 
(személyi higiéné 
biztosítása) 

0: szükségleteit felmérve önál-
lóan végzi 
1: szükségleteit felismeri, bizo-
nyos feladatokhoz segítséget 
igényel 
2: szükségleteit felismeri, tisz-
tálkodni csak segítséggel tud 
3: részlegesen ismeri fel szük-
ségleteit, segítséget igényel  
4: nem ismeri fel szükségleteit, 
tisztálkodni önállóan nem képes 

 - 

WC használat 0: önálló WC használatban, öl-
tözködésben, higiénés feladatait 
ellátja 
1: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben, illetve higiénés 
feladatokban ellenőrizni kell 
2: önállóan használja WC-t, de 
öltözködésben, illetve higiénés 
feladatokban segíteni kell 
3: segítséget igényel WC hasz-
nálatban, öltözködésben, higié-
nés feladatok elvégzéséhez 
4: segítséggel sem képes WC 
használatra, öltözködésre, higié-
nés feladatok elvégzésére 

 - 

Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani 
képes 

 - 
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1: önállóan pelenkát cserél, el-
végzi a higiénés feladatait 
2: pelenka cserében, öltözkö-
désben, illetve higiénés felada-
tokban alkalmanként segítséget 
igényel 
3: rendszeres segítséget igényel 
pelenka cserében, öltözködés-
ben, higiénés feladatok elvégzé-
sében 
4: inkontinens, teljes ellátásra 
szorul 

Kommunikáció 
Képes-e megfo-
galmazni, elmon-
dani a panaszát, 
megérti-e, amit 
mondanak neki 

0: kifejezőkészsége, beszédérté-
se jó 
1: kommunikációban időszako-
san segítségre szorul 
2: beszédértése, érthetősége 
megromlott 
3: kommunikációra csak segéd-
eszközzel vagy csak metakom-
munikációra képes 
4: kommunikációra nem képes 

 - 

Terápiakövetés 
Rábízható-e az 
előírt gyógysze-
rek adagolása, 
szedése 

0: az orvos utasításait, előírt 
gyógyszeres terápiát betartja 
1: gyógyszerelésben segítséget 
igényel, utasításokat betartja 
2: elrendelt terápiát tartja, segít-
séggel tudja tartani az utasításo-
kat 
3: elrendelt terápiát, utasításokat 
ellenőrzés mellett tartja 
4: gyógyszer bevétele csak gon-
dozói ellenőrzéssel 

-  

Helyzetváltoztatás 0: önállóan 
1: önállóan, segédeszköz hasz-
nálatával 
2: esetenként segítséggel 
3: gyakran segítséggel 
4: nem képes 

 - 

Helyváltoztatás 0: önállóan 
1: segédeszköz önálló használa-
tával 
2: segédeszköz használatával, 
segítséget esetenként igényel 
3: segédeszköz használatával, 
gyakran csak segítséggel 
4: nem képes 

 - 

Életvezetési ké-
pesség 
(felügyelet igé-

0: önállóan 
1: esetenkénti tanácsadás, rész-
feladatra betanítható 

-  
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nye) 2: személyes szükségletei ellátá-
sában segítségre szorul 
3: személyes szükségletei ellátá-
sában gyakran vagy rendszere-
sen segítségre szorul, belátási 
képessége hiányzik  
4: állandó 24 órás felügyelet 

Látás 0: jól lát, szemüveg használata 
nélkül 
1: jól lát, szemüveg használatá-
val 
2: szemüveg használatára szo-
rul, de elutasítja azt  
3: szemüveg használatával sem 
kielégítő a látása (pl. hályog, 
érbetegség) 
4: nem lát 

 - 

Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mel-
lett 
1: átlagos hangerő mellett időn-
kénti hallásproblémái vannak 
2: hallókészülék használatára 
szorul 
3: van hallókészüléke, de nem 
képes használni vagy elutasítja 
4: nem hall 

 - 

Fokozat Intézményvezető és az orvos 
által adott összes pontszám 

  

 

 

Értékelés 

 

 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők 
0. Tevékenységeit elvégzi 0-19 Az egyén a vizsgált tevékenysé-

geket el tudja végezni. 
A szolgáltatás a szociális és 
egészségi állapot szinten tartására 
korlátozódik. 

I. Egyes tevékenységek-
ben segítségre szoruló 

20-34 Az egyén egyes tevékenységekben 
hetente többször segítségre szorul 
vagy figyelmet, irányítást igényel. 

II. Részleges segítségre 
szoruló 

35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek 
elvégzésében napi rendszeres se-
gítségre szorul vagy napi szintű 
kontrollt igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyama-
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tos gondozásra, ápolásra szorul, 
intenzív odafigyelést és gyakori 
beavatkozást igényel.  

 

 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM ren-
delet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 

A vizsgálat eredménye alapján: 

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szoci-
ális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény 
alapján 

- személyi gondozás 

- idősotthoni elhelyezés 

nyújtható. 

Dátum: 

.................................................................. 
intézményvezető/szakértő 

.................................................................. 
orvos 

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 

Felülvizsgálat 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM ren-
delet 4. § (1) bekezdés ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 

A vizsgálat eredménye alapján: 

- szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szoci-
ális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 
22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény 
alapján 

- személyi gondozás 

- idősotthoni elhelyezés nyújtható. 
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Dátum: 

.................................................................. 
fenntartó képviselője 

................................................................. 
orvos 

 

 
 
 
 

 

Személyi feltételek    Szakmai létszám 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Jakabné Nagy Ilona       gondozó                 Szociális gondozó, ápoló 0,5 ( osztott munka-

kör) étkeztetés 

Oláh Róbertné               gondozóSzociális gondozó, ápoló 

Szujó Balázsné              gondozóSzociális gondozó, ápoló 

Kiss Erika                      gondozó     gondozó ápoló 

Krenák Józsefné            gondozó                 Szociális gondozó, ápoló  

Nagy Józsefné               gondozó        szoc.gon.ápoló 

 

100 % ban szakképzett dolgozókkal látjuk el a feladatot 

 
 
 

Idősek nappali ellátása 
 

 
A klubot igénybe veheti minden 18. évét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora miatt 

szociális vagy mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személy. 

A klubok a saját otthonukban élőknek biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

az igény szerinti napi étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására.  

A nyitva tartás ideje munkanapokon 8-16 óráig tart. 

A klubtagok közül az idősebbek inkább a délelőtti órákban tartózkodnak az intézményben, 

ők inkább a csendes beszélgetésekre vágynak. 

Továbbra is biztosítjuk a klubtagok számára a tisztálkodási és mosási lehetőséget.  



22 
 

A klubbos ellátottak rendszeresen részt vesznek intézményi ünnepségeinken, aki nem tud 

eljönni azt az önkormányzat kocsijával szállítjuk be. 

 

Személyi feltételek    Szakmai létszám2017–ben 

 
 Név   Munkakör   Végzettség 
 
Szöllősi Krisztina        (nappali ellátásvez) Szociális gondozó és ápoló 
 
Bali Csaba         szociális gondozó /demens ellátásSzociális gondozó, ápoló 
 
Guttyán Edina     szociális gondozó-foglalkoztató  Családgondozó 

 
Szociális étkeztetés 

 
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri étkezéséről 

gondoskodunk ebédeltetés formájában, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartó-

san, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk okán. 

 

Igénybevétel módja:  

- helyben fogyasztás 

- kiszállítás 

- saját elvitel 

 

Térítési díj ellenében biztosított szolgáltatás. 

Továbbra is  lehetőség van arra hogy  ünnepnapokon is lehetőség van arra hogy az ebédet 

kiszállítsuk. Egy személy megállapodással dolgozik az intézménynél ezeken a napokon. 

A szakfeladaton 0,5  főt alkalmazunk. 
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Tanyagondnoki Szolgálat 
Tanyagondnoki szakfeladaton 1 fő  tanyagondnoki végzettséggel rendelkező főt 

alkalmazunk. 

Nyeső István- tanyagondnok 

 

 
I.A tanyagondnoki szolgáltatás célja: 

 
- az önkormányzat települési hátrányának csökkentése, 

- a településen az életfeltételek javítása, 

- a településen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

- a fentieken túlmenően a tanyagondnoki szolgálat a helyi adottságokhoz és 

sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is biztosítja. 
 

 
Ellátandó célcsoport 

 Bagi-majorban több mint 300 fő él.Kengyel Községi Önkormányzat eddig is fontosnak 

tartotta a Bagi-major településrészen élők megsegítését, a kapcsolattartás elősegítését, a 

település központjától való 4 km távolságból eredő hátrányok kompenzálását. 

 

 

 

II.A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi 

feladatokat látja el. 

 

- különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok, 

- egyéb – szolgáltatás – jellegű feladatok. 

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen: 

a) közreműködés 

- az étkeztetésben, 

- a család és gyermekjóléti szolgálat 

- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása: 

- házi orvosi rendelésre szállítás, 
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- egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

- gyógyszerkiváltás, 

c) óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása. 

A tanyagondnoki szolgáltatása körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen: 

- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok 

lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári 

kölcsönzés, stb.), 

- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

- egyéb lakossági szolgáltatások. 

Ezen túlmenően, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez 

igazodó szolgáltatásokat is végez. 

Ezen feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a 

rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével.  tanyagondnok 

tevékenységének ellátása bevonja a településen lévő családokat  

A falugondnok tevékenységét a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni. 

 

 

 

 

 

Családterápiás szolgáltatás:  

 
Az Intézményünkben évekre visszamenőleg plusz szolgáltatásként működik a 

családterápiás szolgáltatás. Nagyon sokan veszik igénybe. Nemcsak a mi munkánkat segíti 

hanem a kengyeli lakosságnak is nagy segtség hiszen a magánrendelések nagyon drágák 

intézményünknél pedig ingyenesen vehető igénybe. Balázs Ágnes csaladterapeutával van 

szerződésünk 

Pszichológiai tanácsadás a klienseknél a következő területeken törtéik: bántalmazás, válás, 

szenvedélybeteg a családban, iskolai hiányzás, iskolai és otthoni viselkedészavar, 

gyászfeldolgozás, egészségvesztés feldolgozása, mentálisan sérült gyermek nevelése, 

életciklusváltás, identitás keresés, gyermekek beilleszkedése egy új mozaikcsaládba, 
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gyermeknél eltérő fejlődési folyamat kezelése, párkapcsolati problémák, szülő-gyermek 

leválási nehézségek, életvezetési nehézségek, gyerekkorban elszenvedett traumák a 

jelenbeni élethelyzetben is hasonló megismétlődése, szülők és külön élő felnőtt 

gyermekeikközötti kapcsolat esetében konfliktussal terhelt elvárások kezelése, realaxáció 

tanulása. zavarok formája is jelen van: depresszió, szorongásos zavar, szomatoform zavar, 

pszichoszomatikus zavar, viselkedési zavar. A családgondozó és Balázs Ágnes között a 

kapcsolat kiváló. 

 
 
 

Család, - és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 
 

 
 

2019 év elején családgondozó váltás történt Guttyán Edina a jelenlegi családsegítőnk. . Egy 

fő közfoglalkoztatott segíti a munkáját így megy csak gördülékenyen az ellátás. 

A családsegítő  szépen átvette az eseteket , együttműködése más szakemberekkel 

kíváló.Természetesen nehezebb , problémás ügyek esetén közösen megyünk ki családot 

látogatni. A családgondozó helyettesítése nem  megoldott , távolléte ideje alatt én vagyok a 

szolgálatnál is. 

 

2018 decemberében  évben a szolgálatunk 250.000 Ft adományban  részesült a Monsanto 

Hungária Kft Nagyigmándi csapatától , melyet a gyermekes családok támogatására , prog-

ramokra , vagy eszközök vásárlására használhatunk fel.  

Ugyancsak 2018 évben lehetőséget kaptam hogy  megszervezzem   a Mozdulj Velünk sport 

rendezvényt , a családgondozó aktív részvételével 50 ember vett részt rajta , így 50 .000 ft  

értékben sporteszközök megvásárlására volt lehetőségünk a gyerekek számára. 
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Család, - és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 
 
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás 

 
        A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishely-

zet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott komplex szolgáltatás. 

A családsegítés keretében biztosítjuk: 

1. a szociális, életvezetési, családterápiás tanácsadás 

2. családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találko-

zást és munkát jelent, 

3. különböző pénzbeli támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl. nyugdíj, család-

támogatás, stb. 

4. felkérésre környezettanulmány készítése 

5. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátáshoz, to-

vábbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylést, 

6. kapcsolati problémák megoldásának segítését, 

7. adományok gyűjtését és a rászorulókhoz eljuttatását.  

 

 

 

 A gyermekjóléti szolgáltatás a tevékenységét a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és annak 

végrehajtási rendeletei alapján látja el a szolgálat. 

        A Gyvt. 39§ szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan,a gyermek érdekeit védő spe-

ciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközei-

nek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”  

         Ezeket a feladatokat a gyermekjóléti szolgálat az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet 

alapján szociális segítő munkával, szolgáltatási, szervezési tevékenységgel látja el. 
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Gondozási tevékenységünket illetően nincsen nagy változás, hasonlóan alakult az előző 

évhez viszonyítva. Azon dolgozunk, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő 

anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt 

környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a 

feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség 

esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek szolgáltatást nyúj-

tók által – is segítenie kell ebben a családot. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, 

hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kiala-

kulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező segítséggel lehet a legeredményesebben 

megakadályozni a problémák súlyosabbá válását. Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatá-

sok prevenciós tevékenysége, amely véleményem szerint a szolgáltató tevékenység egyik 

legfontosabb eleme, mivel ez által tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által előírt 

feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban nevelkedését, támogas-

sa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását. Tulajdon-

képpen a gyermekjóléti szolgáltatás is maga, az általa végzett családgondozás, az egyéni 

esetkezelés is prevenció, hiszen általa megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése, 

azonban akkor már kialakult az a veszélyeztető helyzet, amely indokolja a családgondozás 

megindítását, míg a prevenciós szolgáltatások esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető 

helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni. Erre még a későbbiekben visszatérek. (szabad-

idős programok) 

 

Tárgyi feltételek: 
 
A gyermekjóléti szolgálat , az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségének címe: 5083 Ken-

gyel, Tavasz utca 16. Az ellátottakat továbbra is komfortos körülmények között fogadtuk. Az ügy-

felek fogadására kialakított dolgozószobában tartjuk az ügyfélfogadást. 

A családgondozói munkavégzéshez internettel ellátott számítógép és egy nyomtató rendelkezésre 

áll. 

A kliensek anyagait, személyes dokumentációkat kulccsal zárható szekrényben tárolandó. 

A családsegítő szolgálattal közös használatú interjú szoba és egy váró áll még rendelkezésre. 

Az interjú szoba helyszínül szolgál a kapcsolattartások megvalósításához. 

 

 

A szolgálatnál nyílván tartott és vezetett dokumentációk: 
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A szolgálatra vonatkozó okiratok: 
 

● SZMSZ , Szervezeti és Működési Szabályzat 
● Szakmai Program 
● Munkaterv,  
● Munkaköri leírás 
● Házirend 
● Szociális Munka Megújított Etikai Kódexe 
● Hivatali Titoktartás 
● Adatkezelési szabályzat 

 
 
 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2017-ben. 
 

 

Szakmai tevékenység: 

 

A Szolgálat nyitott intézmény, szolgáltatás ingyenes. 

A szolgálat hetente egy nap (szerda) 800-tól 1600-ig hosszabbított ügyfélfogadást tart. Ekkor a dol-

gozó szülők is felkereshetik a szolgálatot. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. 

Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. 

 
 

A szolgálatnál megjelent igénybevevők száma 2018 évben: 

Együttműködés megállapodás alapján: 20 család ( nem halmozott adat) 

Nem együttműködés alapján: 129 család  

 
 
 
 
 
 

A segítségnyújtás főbb formái között: 

  - információnyújtás: Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 157 

 

  - tanácsadás:             Szakmai tevékenységek száma  (halmozott) 30 

 

  - ügyintézés:            Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 320 

 

 - segítő beszélgetés, : Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 62 

 

 - mentális gondozás, : Szakmai tevékenységek száma  (halmozott): 5 
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- esetkonferencia 5 alkalommal 

- Esetmegbeszélés 3 alkalommal 

- Szakmaközi megbeszélés 5 alkalommal 

 

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntes-

ségen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülünk első-

sorban a családokkal kapcsolatba. Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő , 

havonta  3 alkalommal keresi fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcso-

latot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlja a családnak.  

Ezen kívül foglalkozom olyan problémákkal is – nem regisztrált esetek -, melyek nem igénylik az 

alapellátásba vételt, tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel segítem a családot a gyer-

mekvédelmi problémái megoldásában. A gyermek családból való kiemelése a családgondozó javas-

latára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. 

 Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A védelembe vett és alapellátás 

keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban az iskolai hiányzás. 

 

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, a hatályos jog-

szabályok, az etikai kódexet szem előtt tartva a fokozatosság elvét alkalmazva és a településen élők 

szociális,környezeti és személyiségi jellemzőit, valamint a szociokulturális sajátosságait figyelembe 

véve vesznek gondozásba, kezdeményezünk hatósági intézkedést a jelzett kiskorú érdekében. 

 
 
- alapellátás keretében: hozzá kell járulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 

 

- családlátogatás: 432 esetben 

- adományozás: 205 fő 

- Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés : 47setben 
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kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésé-

nek megelőzéséhez. Igénybe vétele Önkéntes. 

 
 
 

 

Szünidei étkeztetés 

 során az érintett családokat felkeresi a szolgálat és segít az igényléseket kitölteni. 

 

 

Szabadidős programok gyermekjóléti szolgálatnál 

 
2018-es nyáron is színes programokkal készültünk a gyerekek számára. Mivel a fő 

célkitűzésünk az volt, minél több gyereknek tudjunk élmény dús szórakozási lehetőséget 

biztosítani, hogy ezáltal sok pozitív és kellemes élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak.  

Összességében el lehet mondani, hogy az általunk kitűzött célokat sikerült elérni. 

A program ideje alatt ügyeltünk arra, hogy aki megjelent jól érezze magát és élményekkel térjenek 

haza. 

2019 évben is tervezünk  a nyári szabadidős programokat . 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kengyel, 2019. május 23.                                    Mezei Aranka 

intézményvezető 









































































1 
 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 Kengyel községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 23-i ülésére 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsöde minibölcsődei térítési 
díjairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A bölcsődei intézményrész részére a térítési díjat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 146-151 §-a és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható biztosítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9 §-a 
alapján kell megállapítani. 

Ezek alapján:  

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 
gyermekek napközbeni ellátásáért , valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni. 

 A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése 
szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete. 

 A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell 
határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő 
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 
elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal 
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

 A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem 
kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 
nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
 

A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az étkezési térítési 
díjjal együtt a család egy főre eső nettó jövedelemének 25 %-át, illetve ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben részesülő esetében a 20%-át, 
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Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására 
számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés 
nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell 
figyelembe venni. 

A bölcsődei, mini bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérő döntése 
hiányában – akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem 
minden napján veszi igénybe. 

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a melléklet önköltségszámítás 
alapján  a térítési díj megvitatására és a rendelet megalkotására. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

____/2019.(____) önkormányzati rendelete 
 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsöde minibölcsődei 
térítési díjairól 

 
Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. § (1) 
bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő 
rendeletet alkotja: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kengyel községi Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) 
fenntartásában működő Napsugár Művészeti és Modellóvoda és Minibölcsődében bölcsődei 
ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más 
törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési 
díjfizetési kötelezettségére. 

2.§(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások 
díját, és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.  

3.§(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott 
intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt 
összegben és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt 
normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

(3) Az intézményi térítési díj összegét a 1. melléklete tartalmazza. 

(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) 
bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb 
kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.  
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(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) 
bekezdés a,) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb 
kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.  

4. §A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
különbözete. 

5. §(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi 
térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján 
meghatározott - iratokat benyújtani.  

(2) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: 
személyi térítési díj)  a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített 
időponttól kezdődően havonta  utólag készpénzben köteles megfizetni. 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések 
végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj 
befizetésének havi nyilvántartásáról.  

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos 
határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.  

(5)  Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét 
és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.  

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 
tájékoztatja az önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a 
fizetésre felszólításról szóló értesítést.  

(7) Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési 
díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.  

6.§(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi 
jogviszony fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére 
kötelezett.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő  

a.) a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén  

b.) Vis major helyzetek esetén  

c.) egészségügyi zárlat esetén 

az adott napokra mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.  
  

(3) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési 
díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni.  
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(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában  

a.) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100% 

b.) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%  

bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni. 

7. §(1)  E rendelet 2019. június1-én lép hatályba.  

Kengyel, 2019. május ……. 

 
  

Nagy Szilárd Dr Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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l. melléklet 
 
 
 

Minibölcsődei térítési díjak 
 
 
 

A megállapított 2019. évi intézményi térítési díj a gondozásra vonatkozóan: 0 Ft/ nap/ fő 
 
A minibölcsődei étkezés intézményi térítési díja 2019. évre vonatkozóan 4 -szeri étkezést 
figyelembevéve ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): bruttó 655,- Ft/nap/fő 
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Részletes indoklás 

 
 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsöde minibölcsődei térítési 
díjairól szóló 

 
____/2019.(____) önkormányzati rendeletéhez 

 
 

 
 

1. § 
Az önkormányzat rendelet hatályát szabályozza. 
 

2.§ 
Az intézményi térítési díj mértékét szabályozza. 
 

3.§ 
 
A térítési díj megállapításának szabályait, a kedvezmények biztosítását foglalja össze. 
 

4.§ 
 

 A fenntartó személyi térítésidíj megállapítási kötelezettségét szabályozza. 
5.§ 

 
A személyi térítési díj megállapításához szükséges benyújtandó iratokat, és a megállapítás , a 
hátralék behajtás szabályait tartalmazza 
 

6.§ 
A térítési díj fizetésének időtartalmát szabályozza. 
 
 
 

7.§ 
. Záró rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 
  

Nagy Szilárd Dr Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsöde minibölcsődei térítési 
díjairól szóló 

 
____/2019.(____) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása és a 
gyermekétkeztetés esetében a fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjat, mely a 
tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás különbözete, mint számított intézményi térítésidíj. A Gyvt. 147. § (3) 
bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév 
április elsejéig kell megállapítani 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége.  

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 



 
Előterjesztés 

Képviselő –testület 2019. május 23-i ülésére 
 

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázat lebo-
nyolításához projekt menedzser, kiválasztására 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az Önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázat lebonyolításához az önkormányzat határo-
zata alapján kiküldtük az árajánlat kérőket, a projekt menedzseri feladatok ellátására,  melyek az aláb-
biak szerint érkeztek vissza: 
 
Ajánlattévő       Ajánlat bruttó összege 

 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft Debrecen 

2.921.000,- Ft 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft Mezőtúr 2.857.500,- Ft 

INNOVA Észak Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség  Nonprofit KFT Debrecen 

2.743.200,- Ft 

 
 
_____/2019.(____) Kt.  
H a t á r o z a t i javaslat 
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázat lebonyolí-
tásához projekt menedzser, kiválasztására 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő 3.2.1-15-JN1-2016-0022 Önkormányzati épületek energe-
tikai felújítása pályázat projekt menedzseri feladatainak lebonyolításával a megbízza az INNOVA 
Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t Debrecen 
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak megfelelő összegbruttó 2.743.200 ,- Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. június 15. 
 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. INNOVA Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség  Nonprofit KFT Debrecen 
4. Irattár 

 
 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Kengyel, 2019. május 20.  
 
 
 

 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
  polgármester     helyettesítő jegyző 



 
Okirat száma: KPH/_________/2019. 

 

Módosító okirat 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda és bölcsőde Kengyel Községi Önkormányzat által 2018. 
december 1. napjától alkalmazandó, KPH/158-19/2018. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1 pontjában változás történt, Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
bölcsődéről Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsődére változott. 
 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában a telephely elnevezése változik.  
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Tornaszoba 5083 Kengyel, Petőfi út 3. 
2 Minibölcsőde 5083 Kengyel, Petőfi út 3. 

 
3.   Az alapító okirat 4,5 pontjában szabályozott illetékességi terület változik: 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye 
közigazgatási területével megegyező. 

 
4. Az újjavított 6.1.1 az intézmény típusa helyébe az alábbi lép:típusa: óvoda - 

minibölcsőde, és a 6.2 pont helyébe az alábbi táblázat lép: 
 

 feladat ellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Napsugár Művészeti Modellóvoda   150 
2 Minibölcsőde  8 
 

5. Az alapító okirat 6.3.  pontja helyébe az alábbi táblázat kerül: 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5083 Kengyel, Áchim út 12. 382 használati jog Óvoda 
2. 5083 Kengyel, Petőfi út 3. 386/4 használati jog Minibölcsőde 
3. 5083 Kengyel, Petőfi út 3. 386/4 használati jog Tornaszoba 
 
Jelen módosító okiratot 2019. június 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kengyel, időbélyegző szerint 

P.H. 

aláírás 
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Okirat száma: KPH/___________/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Napsugár Művészeti 
Modellóvoda és Minibölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde  
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5083 Kengyel, Áchim út 12. 
1.2.2. Telephely : 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Tornaszoba 5083 Kengyel , Petőfi út 3. 
2 Minibölcsőde 5083 Kengyel , Petőfi út 3. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 05.16. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

2.2.1.  Megnevezése: Kengyel Községi Önkormányzat 

2.2.2.  Székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
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3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése:Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Kengyel Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye:5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. § (1) 
bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján, az óvodai 
nevelés és a gyermekek napközbeni ellátása, minibölcsődei gondozása a 1997. évi XXXI. tv. 
43/A § alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás, étkeztetés, valamint 
sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, étkeztetése, minibölcsődei nevelés, 
ellátás, étkeztetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015  gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 
ellátása 

7 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Jász-Nagykun Szolnok megye 
közigazgatási területével megegyező. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a pedagógusok 
előmenetelei rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.- évi XXXIII 
törvény  köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013(VIII.30.) 
Kormány rendelet alapján nyilvános pályázat útján a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a 
vezetői megbízást a képviselő-testület visszavonhatja, az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 munkaviszony  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa:óvoda - minibölcsőde  
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai neveléstöbbi gyermekkel 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
minibölcsődei ellátás 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:A Kengyel Községi Önkormányzat által 
jóváhagyott költségvetésének előirányzata felett önállóan rendelkezik. Munkaügyi 
feladatokat az intézmény látja el. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Kengyeli 
Polgármesteri Hivatal látja el megállapodás alapján. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény: 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Napsugár Művészeti Modellóvoda  150 
2 Minibölcsőde  8 
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6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 5083 Kengyel, Áchim út 12. 382 használati jog óvoda 
2. 5083 Kengyel, Petőfi út 3 386/4 használati jog Minibölcsőde 

3. 5083 Kengyel, Petőfi út 3 386/4 használati jog Tornaszoba 

 



Előterjesztés 
Képviselő-testület 2019. május 23-i ülésre 

 
 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt 

pályázatba bevont önkormányzati épületek 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat által benyújtott, és elnyertTOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító 
számú energetikai beruházás tárgyú pályázatban 3 épület érintett: 

1. Polgármesteri Hivatal 
2. Idősek otthona 
3. Általános Iskola (Kossuth út 100.) 

Mivel az általános iskola épületének energetikai felújítása EFOP-os pályázat keretében 
megvalósult,  

 
A támogatásba lehetőség nyílik így amennyiben a támogató hozzájárul másik önkormányzati 
épületek felújítására is. 
A javaslatunk az, hogy az önkormányzat jelölje meg azokat az épületeket, amelyek az 
energetikai felújításba be szeretne vonni: a könyvtár, a kis iskola új épülete (jelenleg 
közfoglalkoztatás folyik benne), illetve a családsegítő épülete 
 
 
_____/2019.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t i javaslat 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt 
pályázatba új épületek bevonása 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú pályázatba  
a következő épületeket vonna be: 
 

1. Művelődési ház ablak csere könyvtári részen, épület teljes 
szigetelése  Kengyel, Kossuth L út 98. 

2. Családsegítő szolgálat és fogorvosi rendelő Kengyel, Tavasz út 16. 
ablak csere, külső és padlástéri szigetelés 

3. Kis iskola új épülete Kengyel, Kossuth L út 48. ablak csere, külső 
és padlástéri szigetelés 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
Kengyel, 2019. május 23. 
 
 

Dr. Bartók László       Nagy Szilárd  
helyettesítő jegyző        polgármester 



E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2019. május 23-i ülésére 

Pályázat orvosi eszköz beszerzésére 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. 
(XII.10.) Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 
5000 fő, és ez alatti lakosság számú települések önkormányzatai számár a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású 
közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására. 

A felhívás célja: A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, a megfelelő 
orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás 
területi egyenlőtlenségei. 

Pályázók köre: Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez 
alatti, a 2018.január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. 

A projekt keretében támogatható tevékenységek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, ill. a védőnői 
feladat ellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati 
tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó 
orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható. 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:önállóan benyújtott pályázat esetén 3 millió Ft, vissza nem 
térítendő, 100 %-os támogatási intenzitású hazai támogatás. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. május 27. 

Felvettük a kapcsolatot a házi orvossal, a házigyermekorvossal, és a védőnővel és az  általuk javasolt eszközök kerülnek 
be a pályázatba. 

Kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

_____/2019.(V.23) Kt. 

H a t á r o z a ti javaslat 

 Magyar Falu program keretében Orvosi eszköz pályázat benyújtására 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország kormánya által meghirdetett 
Magyar Falu program keretében meghirdetett orvosi eszköz beszerzésére irányuló pályázati 
felhívásra a program keretében fejleszteni kívánja a település  két házi orvosi, egy 
gyermekháziorvosi, és két védőnői körzetének eszköz ellátottságát. 

Határidő: 2019. május 27. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

Kengyel, 2019. május 23. 

 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2019. május 23-i ülésére 
 

Pályázat Önkormányzati fejlesztése 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
  
Az elmúlt évben is pályázott az Önkormányzat a Rákóczi út felújítására, de akkor forráshiány miatt a pályázat 
elutasításra került, szeretnénk idén újból benyújtani a  
2019. évre Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázati lehetőségek közül javasoljuk a 
Kengyel, Rákóczi Ferenc utca szilárd burkolatának részleges rekonstrukcióját, a padkák rendezését, és a vízel-
vezető árkok rendezését, az összetört átereszek cseréjét. 
Az elkészült költségvetés szerint a munkák bruttó költsége: 16.990.619 Ft, a pályázható összeg ennek a 85 %-a 
tekintettel arra, hogy a településünkön az egy főre jutó iparűzési adó képesség 18.000,- Ft alatt van. 
Az önkormányzatnak a célhoz  2,216,168 Ft saját forrás kell, hogy hozzárendeljen, amit a út fenntartáshoz ere-
deti költségvetésben megtervezett összegből biztosítani tud. 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és a pályázat benyújtását. 
  
Kengyel, 2019. május 16. 
 
 
 
 
_____/2019.(V.23) Kt. H a t á r o z a ti javaslat 
 Pályázat Önkormányzati fejlesztése 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásáért felelős miniszter által közzétett pályázati 
felhívás alapján  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
  
Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 2.216.168 forintot a   2019. évi költ-
ségvetésében  a 045160 – s számú Közutak üzemeltetése cofog-on  megképezte és 
a pályázathoz biztosítja. 

 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 
polgármester helyettesítő jegyző 

 



E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2019. május 23-i ülésére 
 

A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Mint ismeretes a Képviselő-testület számára az Önkormányzat a NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felé 37.101 ezer forinttal tartozik, 
mely a 2013-ban kötött szemét szállítási szerződés díjkompenzációs tételéből adódik.  A 
tartozást azóta az önkormányzat vitatta, és ennek kapcsán az NHSZ bírósághoz fordult, a pert 
első- és másodfokon is megnyerte. A fentieken kívül még 5.861 ezer forint perköltség 
megfizetésre kötelezte a bíróság az önkormányzatot. 
 A cég kezdeményezte az adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat ellen. 
A tartozás kiegyenlítésére szeretnénk támogatási kérelmet benyújtani.  A kérelembe jelezni 
kell hogy ha  önkormányzat  nem kap vissza nem térítendő támogatást, akkor visszatérítendő 
támogatást kér legalább 3 éves törlesztési időszakra. Amennyiben így sem kap támogatást, 
hitel felvétellel lehet rendezni a tartozást. ( egyébként kezdeményeztük a tartozás 
végrehajtásának felfüggesztését a kúria döntéséig). 
 
 
 
____/2019.(V._____.) Kt. határozat 
 
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 
szóló belügyminiszter és pénzügyminiszter által közzétett 
pályázati kiírás alapján támogatási   igényt nyújt be. 
  
  
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő:  2019. június 15. 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2019. május 21. 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
 polgármester       helyettesítő jegyző 
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PROMENT Consulting Kft.  
5000 Szolnok, Arany János út 20. 
Tel: 56/426-226;  Tfax: 56/513-395 
e-mail:kozbeszerzes@karmentor.hu;  
 

 
 
 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
 
 

 [Építési beruházás - Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint,  
hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt eljárás] 

 
 

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  
 

2019. MÁJUS …: 10.00 
 
 

 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
 

2019. MÁJUS….. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tóth Róbert Miklós s.k. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00046 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. KÖTET 
Ajánlattételi Felhívás – EKR szerinti 
 

II. KÖTET 
Útmutató az Ajánlattevők részére, EKR rendszer karakterkorlát miatti 
kiegészítése 
 

III. KÖTET 
Iratminták 
 

IV. KÖTET 
Szerződéstervezet 
 

V. KÖTET 
Műszaki dokumentáció  
- műszaki leírás  

tervezői iratanyagok 
- kivitelezési tervdokumentáció 

- árazatlan költségvetési kiírások 

- hatósági engedély, engedélymentes nyilatkozat 
 
 
Csak tájékoztató jelleggel: 

Becsült érték: Kúria, térburkolat - nettó 45 255 544 
Becsült érték: Malom -                     nettó 21 302 500 
Egybeszámított becsült érték:         nettó  66 558 044 
 
       Rendelkezésre álló összeg: nettó 66 567 746 
 
 
 
  
  
Malom:                    21 302 500 
 
Összesen:                66 558 044 
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I. KÖTET 
 
 

Ajánlattételi Felhívás – EKR szerinti 
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                                         I. KÖTET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – EKR SZERINT 
 

Ajánlattételi felhívás 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
 
Hivatalos név:   Kengyel Község Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 
Postai cím 
Város:  Kengyel 
NUTS-kód: HU 322  
Postai irányítószám: 5083 
Ország:  Magyarország 
Egyéb cím adatok: Szabadság u. 10. 
Kapcsolattartó személy:   
E-mail:   
Telefon:  
Fax:  
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL):   
A felhasználói oldal címe: (URL):  
 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 
 
Hivatalos név:   PROMENT Consulting Kft.  

. 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 
Postai cím 
Város:  Szolnok 
NUTS-kód:  
Postai irányítószám: 5008 
Ország:  Magyarország 
Egyéb cím adatok: Füst Milán Út 3 
Kapcsolattartó személy:  Tóth    Róbert   Miklós 
E-mail:  kozbeszerzes@karmentor.hu 
Telefon: +36 56426226 
Fax: +36 56513395 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL):  
A felhasználói oldal címe: (URL):  
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I.2) Közös közbeszerzés 
 
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.                                 Nem 
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.                             Nem 
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.                                                   Nem 
 
 
 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 
 
Ajánlatkérő típusa:                              Regionális/helyi szintű 
 
I.4) Fő tevékenység                        (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
 
Fő tevékenység:                                 Általános közszolgáltatások 
 
 

II. szakasz: Tárgy 
 
II.1) Meghatározás 
 
II.1.1) A szerződés típusa:                          Építési beruházás 
 
II.1.2) Fő CPV-kód: 
 
                                               45212350-4 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek 
 
II.1.3) A szerződés tárgya:  
 
                                   Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése tárgyú projekthez 

kapcsolódó építési   beruházás 
 
 
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:  
 

1. RÉSZ: Szélmalom felújítási munkálatai 
2. RÉSZ: Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai 
 
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
 
Időtartam hónapban:           vagy napban  600   vagy a teljesítés határideje: 
 
 

II.1.6) A teljesítés helye:  
 

1. RÉSZ: 5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115 
2. RÉSZ: 5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3 

 
 
II.1.7) Részekre bontás 
 
Részajánlat tételre lehetőség van:     igen 
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Ajánlatok benyújthatók:      valamennyi részre 
 
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:  2 
 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:     - 
 
 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
 
II.2.1) Rész száma, elnevezése :  Szélmalom felújítási munkálatai 
 
 
 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 
 

Fő tárgy: 45212314-0 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos 
                                            építési munkák 

45000000-7 Építési munkák 
39100000-3 Bútorok  

 
 
II.2.3) A teljesítés helye: 
 
5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115 
 
NUTS-kód:  HU322 
 
Az építési munka rövid ismertetése: 
 
A szélmalom egyedülálló módon kunhalomra épült országosan jegyzett műemlék (műemléki 
törzsszáma: 4045). Az építmény szerkezete stabil, de a vitorlázat és a fordító jelentősen 
károsodott és felújításra szorul. A felújítás során az alábbi munkálatok elvégzése szükséges: 
 
- Tetőszerkezet: fazsindely fedés, melyet teljesen le kell cserélni a deszkázattal együtt. Szarufák 
állapota jó, maradhat 
- Falszerkezet: A falazat külső oldalán a tégla több helyen kifagyott, melyeket pótolni 
szükséges a teljes felület kb. 20 %-ban.  
- Nyílászárók: a meglévő nyílászárókat fel kell újítani, felület kezelni szükséges és a belső 
spalettákat helyre kell állítani. 
- Belső födém szintek: jó állapotban van, beavatkozást nem igényel. 
- A fa feljáró lépcső fokai repedtek, 10 %-ban cserélendők. 
- Belső felületképzés: Megfelelő állapotban van, a teljes falfelületen tisztasági falmeszelés 
készítendő. 
- Vitorlázat: A vitorlázat teljesen tönkrement, egy eleme leszakadt. A vitorlázatot teljes 
egészében újjá kell építeni az eredeti állapotnak teljesen megfelelő módon. A vitorlázat 
geometriai jellemzői a helyszínen mérhetők. 
- Fordító: A fordító rudak a helyükről elmozdultak, azokat a helyükre kell illeszteni és 
megfelelően rögzíteni. 
A Kunhalom aljától a szélmalom bejáratáig téglaburkolatú járda készül 1m szélességben. 
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A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, 
hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot 
és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét 
ajánlattevő viseli.  
 
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is 
irányadóak.. 
 
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, 
kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak 
konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben 
külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.  
 
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla 
összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket 
jelölő tételszámmal. 
 
 
 
II.2.5) Értékelési szempontok: 
 
Az alábbiakban megadott szempontok:                                                       IGEN 
 
Minőségi kritérium:                                                                                   IGEN 
    

1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama                             25 
a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását  
követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó 
 időszak vonatkozásában; 
  

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása:                                           5               

 
Költség kritérium:                                                                                      NEM 
 
Ár kritérium:                                                                                              IGEN 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen):                                            70 
 
 
II.2.6) Becsült érték: 
 
Érték áfa nélkül:                                               Pénznem: 
 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
 



8 
 

Időtartam hónapban:                     
 
Napokban kifejezett időtartam:            600 
 
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 
 
A szerződés meghosszabbítható                              Nem 
 
 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 
 
 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével 
 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 
 
Tervezett minimum: 
 
Maximális szám: 
 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)              Nem 
 
 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
 
Opciók:         Nem  
 
Opciók leírása: 
 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk                                        Nem 
 
 
 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos                                                                  Igen 
 
Projekt száma vagy hivatkozási száma:                      TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 
 
II.2.13) További információ: 
 
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, 
Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a 
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szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását 
és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő 
előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele 
 
 

II.2.1) Rész száma, elnevezése :  Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai 

 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 
 

Fő tárgy: 45212350-4 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek 
                        45000000-7 Építési munkák 

45100000-8 Terep-előkészítő munkák 
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka 
45213316-1 Járdák kivitelezése 
45113000-2 Terepmunkák  

 
II.2.3) A teljesítés helye: 
 
5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3 
 
NUTS-kód:  HU322 
 
-  Belső felújítási munkák:  
- Padlóburkolatok: A padlóburkolatok részben felújítandók, részben cserélendők a műszaki 
állapot függvényében. A padozat korhű állapotban kerül felújításra, a hajópadló párnafákra 
helyezve kerüljön kialakításra párazáró réteg beépítése nélkül, hogy a felmenő falak minél 
kisebb páraterhelést kapjanak. A főbejárati tornácnál a korabeli míves mozaiklap burkolat 
megőrzendő.  
- Falburkolat: A falburkolat meglévő lambéria burkolatait mindenhol el kell bontani, a sérült 
vakolatokat le kell verni és pótolni és a falakat a fal szellőzését biztosító mészfestékkel kell 
felületkezelni. 
- Mennyezetburkolat: A sérült vakolatokat le kell verni és pótolni a mennyezetet a fal 
szellőzését biztosító mészfestékkel kell felületkezelni. 
- Belső ajtók: A belső ajtókat meg kell őrizni a vasalatokat fel kell újítani, vagy cserélni kell. A 
többszörösen felhordott festékréteget felületi kutatás után el kell távolítani és a felületi kutatás 
eredményeképpen az Ökségvédelmi Hatósággal egyeztetetteknek megfelelően (tekintettel a 
műemléki környezetre) kell lefesteni. 
- Külső nyílászárók: A külső nyílászárók kapcsolt gerébtokosak, a külső szárny mindenképpen 
cserélendő. A tokok és a belső szárnyak megtartására törekedni kell amennyiben a műszaki 
állapotuk azt megengedi. Ha ez nem lehetséges akkor kell kicserélni a teljes ablakot. A 
spalettákat mindenhol meg kell őrizni. 
- Előlépcső: Az előlépcsőket a főbejárati előlépcsővel azonos szerkezeti kialakítással kell újjá 
építeni.  
- Tetőszerkezet, tetőfödém: Megfelelő állapotban van, beavatkozást nem igényel. 
- Héjazat: Az épület héjazata a lécezéssel együtt az előző felújítás során teljes egészében 
cserére került, ennek megfelelően jó állapotú.  
- Csapadékvíz elvezetés: A csapadékvíz elvezető rendszer az előző felújítás során anyagiak 
hiányában nem került kiépítésre, ami az épület jelentős állagromlását idézte elő, ezért a 
csapadékvíz elvezetésére 0,75 mm vastag horganyzott lemezből fűggőeresz és lefolyó csatornát 
kell kiépíteni, melynek vizét a felszín alatt össze kell gyűjteni és telken belül az épülettől 
távolabb vezetve el kell szikkasztani. Az épület külső falai mentén 40x50 cm keresztmetszettel 
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a földet ki kell emelni, geo textíliába csavart dréncsövet kell az aljába fektetni, az árkot geo 
textíliával kell körbe burkolni, és az árkot kulé kaviccsal kell feltölteni. A dréncső által 
összegyűjtött vizet a telken belül el kell szikkasztani. 
- Épület körüli járda: A telken belül még el nem készült járdaszakaszokat az elkészült 
járdaszakaszokkal azonos módon kell kavicsbetonból kialakítani.  
- Épületgépészet: Az épület fűtése nem került a felújítás során kiépítésre, ezért most az épület 
teljes temperálását meg kell valósítani. 
- Akadálymentesítés: Az épület akadálymentesítése a felújítás során részlegesen elkészült, az 
akadálymentes rámpa elkészült. A rámpa eleje kissé megsüllyedt, a szintkülönbséget el kell 
tüntetni, javítani kell. Az akadálymentes WC mérete nem megfelelő azt vagy bővíteni kell, 
vagy újraépíteni.  
 
- Rámpa megvan. A járda és a fal között 40x40 cm keresztmetszettel a házat körbe kell 
drénezni, a csapadékvizet a telken belül kialakított szikkasztóba kell vezetni. Az épület héjazata 
már ki lett cserélve, az marad, de körben függőeresz és lefolyócsatornát kell készíteni 
horganyzott lemezből, a lefolyó csapadékvizet össze kell gyűjteni és szikkasztó aknába kell 
belevezetni.  
 
Közlekedési területek, tanösvény: 
- Parkolók: Az Április 4. utca cégénél kell kialakítani személygépkocsi parkolókat, a 
Kúria és a Szélmalom igényeinek megfelelően az OTÉK előírásai szerint. A teljes programra 
tervezett parkoló mennyiség csak a következő ütemekben megvalósítandó turisztikai 
látványosságok megvalósulásakor kerül kialakításra. A szükséges személygépkocsi parkolókon 
kívül 1 db buszvárót is kell tervezni.  
- A járdák egy része az előző ütemben elkészült. Azokon a helyeken ahol nincs kész mind 
a Kúria területén, mind pedig a Kúria és a parkolók közötti területen ki kell építeni a már 
elkészült módon. 
 
 A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, 
hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot 
és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét 
ajánlattevő viseli.  
 
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) –(5) foglaltak is 
irányadóak.. 
 
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, 
kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak 
konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben 
külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.  
 
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla 
összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket 
jelölő tételszámmal. 
 
 
 
II.2.5) Értékelési szempontok: 
 
Az alábbiakban megadott szempontok:                                                       IGEN 
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Minőségi kritérium:                                                                                   IGEN 
    

1. Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama                             25 
a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását  
követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó 
 időszak vonatkozásában; 
  

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása:                                           5               

 
Költség kritérium:                                                                                      NEM 
 
Ár kritérium:                                                                                              IGEN 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen):                                            70 
 
 
II.2.6) Becsült érték: 
 
Érték áfa nélkül:                                               Pénznem: 
 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
 
Időtartam hónapban:                     
 
Napokban kifejezett időtartam:            600 
 
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 
 
A szerződés meghosszabbítható                              Nem 
 
 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 
 
 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével 
 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 
 
Tervezett minimum: 
 
Maximális szám: 
 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)              Nem 
 
 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
 
Opciók:         Nem  
 
Opciók leírása: 
 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk                                        Nem 
 
 
 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos                                                                  Igen 
 
Projekt száma vagy hivatkozási száma:                      TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 
 
II.2.13) További információ: 
 
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, 
Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a 
szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását 
és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő 
előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele 
 
 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 
III.1) Részvételi feltételek 
 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
 
A kizáró okok felsorolása:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés b), g)–k), m) és q) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, 
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel 
szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 
 

- Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
b), g)–k), m) és q) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá,  
 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia  
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy 
d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és 
lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban 
nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása 
szükséges Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (7) szerinti felhívására. 
 
Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdés szerinti öntisztázás 
lehetőségét. 
 
 - Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, 
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  
 
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatban 
továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem 
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és 
q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az 
alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. 
 
 - A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást / 
nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi. 
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 - Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendeletben részletezettek szerint 
ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 
 
 - A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) 
bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.  
 
- A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok 
keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők 
figyelmét:  
 
A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás 
megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának.  
Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, 
hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az 
ajánlatkérő tárgyi felhívásban szereplő időpontban megindított közbeszerzési 
eljárásában való fenn nem állása igazolására. 
 
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve 
adat tartalma valós.  

 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 
pont]: 
 
Mindkét rész tekintetében 
 

Ajánlatkérő nem ír elő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
 
Mindkét rész tekintetében 
 

Ajánlatkérő nem ír elő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot 
 
 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 

Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.  
 
Az alkalmassági minimum követelmények: 
 
Mindkét rész tekintetében 
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Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot. 
 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 

M/1.)  
 
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a bevonni kívánt 
szakember személyéről;  
valamint a bevonni kívánt szakember szándéknyilatkozatát arról, hogy a 
teljesítésben, annak felelős műszaki vezetésében részt vesz. 
 
Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember gyakorlatát igazoló 
aláírt szakmai önéletrajzát (egyszerű másolatban), a végzettséget igazoló okiratát 
(egyszerű másolatban).  
 
A szakmai önéletrajznak tartalmazni kell a szakember munkáltatójának, 
foglalkoztatójának megjelölését, annak érdekében, hogy a szakember 
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja megállapítható legyen 
(ajánlattevő szakembere, vagy alvállalkozó szervezet szakembere, vagy a 
szakember maga alvállalkozó). 
 
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja 
tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az 
esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében (a szakmai 
önéletrajzon felül) egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az 
érvényes jogosultság igazolja, melyet ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai 
szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból, figyelembe véve a Kbt. 69. § 
(11) bek.-ét is. 
 
A fentiekre tekintettel szükséges a szakmai önéletrajzokban feltüntetni azon 
elektronikus elérési utat (honlapcím), ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, 
valamint az adott szakember kamarai nyilvántartási számát.  
 
Amennyiben a kamarai névjegyzékben az ajánlat benyújtásakor nem szerepel a 
szakember, úgy az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés 
tervezett idejére a megjelölt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel 
rendelkezni fog.  
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy amennyiben a szerződéskötés 
időpontjára a kamarai nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az ajánlattevő 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek.-e alapján, amelynek 
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg az 
ajánlatkérő a szerződést, ha azt az Összegezésben megjelölte, ennek 
tudomásulvételéről az ajánlattevő nyilatkozni köteles. 
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M/2.)  
 

 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) 
pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján be kell nyújtania - az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására, az 
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban 
megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett), az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb 
műemlékkel kapcsolatos építési/felújítási/bővítési beruházásaira  vonatkozó a 
321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 23. §-ra tekintettel a 22.§ (3) bekezdésében 
meghatározott módon kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó, a szerződést 
kötő másik fél által adott referencia igazolás(oka)t: 
 
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; 
b) a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), adott esetben a 
referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége (tel., e-mail), 
c) a teljesítés helye, 
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), mennyisége, 
e) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja 
év, hó, nap részletezettséggel, 
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt e, 
g) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az 
igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri 
ajánlatkérő megadni (HUF-ban), 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján  
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 
részteljesítéseként valósult meg 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés alapján közös 
ajánlattevőként történő teljesítés esetén - ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó 
referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban 
fogadja el , amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek 
műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 
hónapban került sor. 
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a 
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó részösszeget, és részfeladatot. 
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A referenciá(ka)t olyan részletezettséggel kell bemutatni a fentiekben megadott 
paramétereknek megfelelően (részmunka esetén megbontani), hogy abból az 
ajánlattevő alkalmassága egyértelműen vizsgálható, illetve megállapítható 
legyen! 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. szerint, azokban az esetekben, 
amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28.§-ban és a 36.§-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzéke - 
figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 
ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. 
 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bek. szerint, ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 
a 21.§ (2) bek. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság 
igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.  

 
Az M/1., M/2.) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 
67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia. 
A Kbt. 114.§ (2) bek. alapján a Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  

 
 

M/1. 
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem 
rendelkezik 1 fő szakemberrel,  
 

a) aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős 
műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) 
Kormányrendelet 
1. melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész, 4. pontjában előírt 
Építési szakterület műemléki részszakterülete „MV-É-M” felelős 
műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai 
nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek 
(végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel),  
 
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy 
származási országban szerzett, az M/1.) pontban meghatározottal 
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel 
rendelkező szakember(ek)rel. 
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott 
szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a 
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szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-
aiban foglaltakra.  
 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem 
rendelkezik: 

 
-legalább 1 db, műemléki védelem alatt álló épület építési-, és/vagy 
felújítási-, és/vagy bővítési munkálataira vonatkozó referenciával.   

 
Az M/1.M/2) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt 
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Az előírt követelménynek, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 
elegendő, ha közülük egy felel meg.  

 
Az M/1, M/2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
 
Az M/1.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. 
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok 
végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai 
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  
 
 
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint 
[321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a]., az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) 
szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása 
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 
1.) KÉSEDELMI KÖTBÉR : A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér 
mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel 
szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.  
 
2.) MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: Ajánlatkérő 30 naptári napi, Ajánlattevő késedelmét 
követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ajánlattevő köteles a munka 
meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű 
meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.  
 
3.) JÓTÁLLÁS [ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT], HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR:  
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 
kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért 
meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 
összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka 
 
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre:  
 
Mindkét rész tekintetében 
 
FINANSZÍROZÁS: A TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005  azonosító számú az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás. 
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.  
 
A kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlattevő jogosult egy előlegszámla, három 
részszámla és egy végszámla benyújtására  
a.) előlegszámla: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  
10%-ának megfelelő mértékű összegre;  
b.) első részszámla az építési munkálatok legalább 25 %-ának teljesítését követően nyújtható 
be,  
c.) második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be,  
d.)harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be,  
e.) végszámla az építési munkálatok befejezését (100 %-ának teljesítését) követően nyújtható 
amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a teljes ellenszolgáltatás 20%-a  
Ajánlatkérő az előleg fizetését  nem köti biztosíték nyújtásához. 
 
IV. szakasz: Eljárás 
 
IV.1) Meghatározás 
 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 
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Nyílt eljárás                                                  Igen 
Gyorsított eljárás                                          Nem 
Indokolás:  
 
Meghívásos eljárás                                      Nem 
Gyorsított eljárás                                         Nem 
Indokolás: 
 
Tárgyalásos eljárás                                     Nem 
Gyorsított eljárás                                        Nem 
Indokolás: 
 
Versenypárbeszéd                                            Nem 
Innovációs partnerség                                     Nem 
 
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
információk 
 
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                                    Nem 
 
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel                                                              Nem 
 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel                                                            Nem 
 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
 
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul                 Nem 
 
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják          Nem 
 
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 
 
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni                                                        Nem 
További információk az elektronikus árlejtésről: 
 
 
IV.2) Adminisztratív információk 
 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
 
IV.2.2) Ajánlattételi határidő 
 
2019.05………..  10:00 
 
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:     
 
 HU 
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IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 
 
vagy Az időtartam hónapban:               vagy napban: 60        (az ajánlattételi határidő lejártától 
                                                                                                számítva) 
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
 
Dátum, helyi idő: 2019. 05……………..12:00 
 
V. szakasz Kiegészítő információk 
 
 
V.1) Az ajánlati biztosíték 
 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:               Nem 
 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
 
A befizetés helye: 
 
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
 
 
V.2) További információk: 
 

1. Jelen eljárás a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra,a 
424/2017.(XII.19.) Korm. rend, figyelembe vételével 
 
2. A Kbt. 41/B. (2) bekezdése alapján ajánlattevők az ajánlat részét képező 
dokumentumokat pdf. illetve adott esetben excel  formátumú fájlban készítsék el. Az 
EKR felületre feltölthető dokumentumonkénti maximális méret 25MB/dokumentum 
lehet 
 
3. Az Ajánlati felhívásban: Ajánlati felhívás (AF), Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); 
Közös ajánlattevő (KAT); Alvállalkozó (AV); Nyertes Ajánlattevő: (NYA)  
 
4. AT-nek (KAT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a) és b) 
pontjaira vonatkozóan (nemlegesen is).  
 
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján [különösen 71.§ (3) és (8)] teljes 
körben biztosítja.  
 
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.  
 
7. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.  
 
8. Az alvállalkozók bevonása: Kbt.138.§ szerint.  
 
9. Az ajánlathoz csatolandó:  
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- felolvasólap a Kbt.68.§(4)bek. szerint;  

- nyilatkozat a Kbt.66.§(2)bek. szerint;  

- Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozat;  

- a Kbt.66.§(4) bek. szerinti nyilatkozat. Ha nem tartozik a KKV-törvény hatálya 

alá, erről is nyilatkoznia kell. 

- nyilatkozat a Kbt.66 .§(6)bek. szerint;  

- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemlegesen is); 

- Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;  

- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése;  

- árazott költségvetés - szakmai ajánlat része;  

- nyilatkozat üzleti titokról;  

- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok).  

 
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar 
fordításban is csatolni kell az ajánlatban. 
 
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a NYA vállalja az átláthatósági nyilatkozat 
figyelemmel az Áht.41. § (6)bek.-ben foglaltakra.  
 
12. AK a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített AT-knél szigorúbb 
követelményeket állapított meg: III.1.3) pont rendelkezése.  
 
13. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől.  
 
14. AK a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben 
foglaltakat. 
 
15. Értékelése során adható pontszám: alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.  
 
16. Értékelési módszerek:  

Árszempont: Fordított arányosítás, 
Minőségi szempontok (1-, és 2.): Arányosítás.  

A pontozás módszerének részletes ismertetését AK a közbeszerzési dokumentumokban 
adja meg.  
 
17. AK az eljárása során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.  
 
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt 
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció 
előír.  

 
19. A C.A.R. biztosítás mértékére vonatkozó AK előírás a dokumentációban 
részletezettek szerint. Biztosítási összeg: 1. rész tekintetében: A. Dologi károk estén- 
kivitelezés teljes összege; Felelősségi károk tekintetében: 10 millió Ft/kár/biztosítási 
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időszak 2. rész tekintetében: A. Dologi károk estén- kivitelezés teljes összege; 
Felelősségi károk tekintetében: 20 millió Ft/kár/biztosítási időszak  
 
 
20. Az AF-ban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben 
a karakterek száma korlátozott - valamennyi közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a 321/2015 (X. 30.) korm. rendelet rendelkezései 
az irányadóak  
 
21. AK kizárja a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind 
önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
 
22. FAKSZ: Tóth Róbert Miklós (00046) 

 
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2019.05…… 
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  II.KÖTET 

Útmutató az Ajánlattevők részére, 
 

EKR rendszer karakterkorlát miatti kiegészítése 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 
Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott 
meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő ajánlati 
feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a 2015. 
évi CXLIII. törvényt jelöli. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatuk 
elkészítésekor vegyék figyelembe (különösen, de nem kizárólagosan) az alábbi rendelkezést is:  
 

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról”, 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet „az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól”. 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

 
 
1.      A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA 
 
A Dokumentáció Ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi 
alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, 
sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás 
keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához Ajánlatkérő nem járul hozzá. Az 
ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat. Az 
ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő, az Ajánlattevőknek az 
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott valamennyi tartalmi 
és formai követelménynek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. 
 
Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmasan kell 
kezelniük, melynek tartalmáról harmadik félnek információt nem szolgáltathatnak, ha csak ez 
az ajánlat elkészítéséhez, illetve az esetleges jogvitát rendező eljárások lefolytatásához nem 
szükségesek.  
 
 
2. AJÁNLATKÉRŐ NYILATKOZATA 
  
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás  „A közbeszerzés tárgya, illetőleg 
mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésére áll. 
 
 
3.  AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget Ajánlattevő viseli. 
Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban Ajánlattevők részéről 
semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy 
Ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a 
benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 
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4. KAPCSOLATTARTÁS 
 
 A Kbt. 41/A. § alapján,  
(1) Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – 
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll 
rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 
ajánlatkérő azonban – a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy 
szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a 
dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 
másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, 
illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
(2) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 
(3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap 
kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott 
nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha 
az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap 
magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 
(4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy 
– az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő 
esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben 
az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 
kell tekinteni. 
(5) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő 
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez 
a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges 
felelősségét. 
(6) Ahol e törvény vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen 
megküldését írja elő, azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 
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Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja azon dokumentumokat – 
amelyek az EKR rendelet 3. §-ában meghatározott feltételek, illetőleg Ajánlatkérő 
rendelkezése hiányában a gazdasági szereplő akár papír alapon, akár a Kbt. 41. § (2) 
bekezdése szerinti elektronikus úton nyújt be ajánlatkérő számára. 
 
Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. 
személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni. 
 
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR 
rendelet a Kbt. rendelkezéseitől a Kbt. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – az eljárási 
cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben – eltérhet, ezért a Kbt. és 
a vonatkozó jogszabályok előírásain túl fokozattan legyenek figyelemmel az EKR 
rendeletben foglaltakra is. 
 
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig az 
EKR-ben folyamatosan figyelemmel kövesse az eljárási dokumentumok változásait, illetve 
ajánlatkérő tájékoztatásait és értesítéseit Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, 
hogy az EKR üzemeltetését és fenntartását az elektronikus közbeszerzési rendszer 
üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) 
MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Megbízott és 
Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: NEKSZT Kft.) végzi (http://nekszt.hu).  
 
Az EKR ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 – 
16:00): +36 1 465 8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu  
 
Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR 
felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az EKR használatával, 
működésével kapcsolatos kérdéseikkel, hibabejelentéseikkel a NEKSZT Kft-t kell 
megkeresni a fentiekben feltüntetett elérhetőségeken. 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR 
használatával kapcsolatban a NEKSZT Kft. felhasználói útmutatót bocsátott rendelkezésre a 
következő elérhetőségen: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. 

 
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1) - (5) bekezdésben, valamint a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésben foglaltak az irányadóak: 

 
56. § (1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés 
érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott 
szervezettől. 
 
56. § (5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni 
vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az 
eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi 
szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig 
valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő 
részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a 
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely 
gazdasági szereplőknek küldte még meg. 
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114. § (6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt 
ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a 
kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében 
foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével. 
 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a 
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „.doc” formátumban is 
feltölteni Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében 
az ajánlatkérő alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. 
személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező 
megkeresésre az ajánlatkérő a válaszadást megtagadja. 
 

A kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.  
 
Ajánlattevők a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni 
kötelesek. 
 
Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll 
módunkban választ adni! 
 
Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 
megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen ajánlattételi dokumentáció 
mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra 
vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az Ajánlattevő felelőssége!  
 
Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint 
telefon és telefax számait, valamint e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, 
információ adására jogosultak. 

 
AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELÖLT KÉPVISELŐJE: 
 

Név:   PROMENT Consulting Kft. 
Kapcsolattartó személy:  Tóth Róbert Miklós 
   felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám:   00046 
Cím:   5000 Szolnok, Arany János utca 20. 
Telefonszám:    +36 56 426226 
Telefaxszám:    +36 56 513395 

 E-mail cím:    kozbeszerzes@karmentor.hu 
 

 
5. AZ ELJÁRÁS NYELVE 
 
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 
nyelvű okiratok alkalmasak.  
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A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is 
csatolni kell az ajánlatban.  
 
Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek.  
 
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
 
6.  AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli –  
 „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, 
szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 
 
Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben 
foglaltakat, azaz 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. * (Ajánlatkérő 
a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján alkalmazza) 

* „A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ahol Ajánlatkérő „egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni. 

 
A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 
(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, 
hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 
az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha 
az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek 
bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges 
bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 
 
(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, 
hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak 
az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy 
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy 
az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást 
lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó 
igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja. 
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A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alkalmasság igazolása két körben 
történik a Kbt. 67. § (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (4) vagy (6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 
 
A Kbt. 69. § bekezdése alapján 
 

„(1) Az ajánlatok … elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok, … megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat … érvénytelen, és hogy 
van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat 
során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok … előzetes ellenőrzésére köteles 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, 
valamint minden egyéb tekintetben … az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 
szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg … 
ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok 
adatait is. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 
értékelési szempontok szerint értékeli. 
 
(4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények … tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által 
ajánlatában … az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az 
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 
bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem 
hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 
korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és 
szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt 
is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő 
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások 
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt 
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró 
okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a 
külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
(6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy 
a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
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sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is 
felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor 
nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés 
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe 
véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik. 
 
(7) Ha az ajánlatkérőnek … az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel 
valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 
öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt …, hogy nyújtsa be a 
(4) bekezdés szerinti igazolásokat. …” 
 

 
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, ha Kbt. 73. § (1), (2), (4), (6) 
bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilváníthatja az alábbi esetekben is, amennyiben a következő változtatások bármelyike 
esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak megfelelő értékelésére:  
 

- Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést, 
- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása (pl. kiegészítő 

tájékoztatás, a felhívás szerinti egyenértékűség megjelölése) nélkül új sorral egészíti ki, 
vagy 

- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül 
összevonja, vagy 

- Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, 
mennyiségi adatait módosítja, vagy 

- egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely 
alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Továbbá, Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontja alapján, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 
 
Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha Kbt. 75. § (2) a)–d), f) 
pontokban, (3), (4), (5) bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll. 
 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az Ajánlattevőt kizárja az 
eljárásból.  
 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból az ajánlattevőt a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglalt 
esetekben is. 
 
A Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján „Az áru származásának megállapítására a külön 
jogszabályban, illetve az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 
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952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell 
alkalmazni.” 
 
7.       ÜZLETI TITOK  
 
A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:  
 
(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. 
§ tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő 
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 

 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 

 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti 
építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 
vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 
címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 

 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
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(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
 
8. A GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 
 
A Kbt. 35. §-a alapján  
 

(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 
 
(3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 
kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és 
indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi 
meg. 
 
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) 
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
 
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
 
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem 
következhet be. 

 
 
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind 
önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
 
 
A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő  ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
 
c) más ajánlattevő, szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 
bekezdés]. 
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Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
 

- a közös Ajánlatevők nevét; 
- azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,  
  illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös  
   Ajánlattevők    azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a  
   kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget  
   vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés  
   szerződésszerű  teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

 
Amennyiben közösen ajánlatot tevők nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg 
kell kötnie a szerződést az Ajánlatkérővel. 
 
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a 
közös ajánlattevők nevében a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más 
nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, 
hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
 
A Kbt. 35.§ (2) bekezdés szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
A Kbt. 35.§ (2a) bekezdés szerint  az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
 
 
Kbt. 65.§ (12) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés 
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a (8) bekezdés szerinti 
szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló 
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
adott szervezet képviseletében eljárhat 
 
9. SZAKMAI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK  
 
9.1. A Kbt. 71. § (7) bekezdés alapján, az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)–(2) 

bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok 
elbírálása érdekében szükséges. 
 

9.2. A Kbt. 72. § alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és 
erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a 
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 
tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak 
valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
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9.3. Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a vállalkozási szerződés tervezet, 

Ajánlatkérő kéri annak áttanulmányozását.  
 

9.4. Az Ajánlattevő minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 
rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a közbeszerzési tárgya 
megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő 
díjakkal kapcsolatos. 

 
9.5. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében az Ajánlattevő biztosítsa, hogy 

csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető 
a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal. Ajánlattevő a felelős a balesetmentes 
munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

 
9.6. Az Ajánlattevő mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát vagy jogait a beruházás bármely módon érinti vagy érintheti, továbbá az 
Ajánlattevő köteles kártalanítani az Ajánlatkérőt minden büntetés vagy felelősség alól 
bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén.  

 
9.7. Az Ajánlattevő köteles a beruházás megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Az Ajánlattevő köteles 
szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkérő utasításaihoz, minden olyan 
ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
 

9.8. Az Ajánlattevő a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket az Ajánlatkérővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 

9.9. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső 
okból lehetetlenült. 

 
9.10. Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsájt az ajánlattevők rendelkezésére. 

Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás 
tételeinek beárazásával határozza meg. 
 

9.11. A Munka kivitelezése során az Ajánlattevő köteles a helyszínt minden felesleges 
akadálytól mentes állapotban tartani, és megfelelően tárolni vagy eltávolítani a 
felesleges anyagokat, továbbá minden szemetet vagy átmeneti munka nyomát 
eltakarítani a helyszínről és elszállítani minden, a munkához már nem szükséges 
berendezést. 
 

9.12. Ajánlatkérő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Ajánlattevő 
köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 
költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap. 
 

9.13. Munkaidőn túli vagy hétvégi tartózkodásra Ajánlatkérő jóváhagyása szükséges. A 
Vállalakozó folyamatosan gondoskodni köteles arról, hogy a munkaterületen mindenkor 
betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset, 
környezet-, zaj- és munkavédelmi előírások.  
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(Különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei.) 
Ajánlatkérő a heti munkarenddel kapcsolatosan egyéb kikötéseket nem határoz meg. 
 

9.14. Minden anyagnak és elvégzett munkának, amelyet az Ajánlattevőnek kell beszerezni 
vagy elkészítenie a kötelező szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a Megrendelő 
utasításaival összhangban kell lennie. 
 

9.15. Az Ajánlattevő köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy 
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. 
Az engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a 
Vállalkozót terhelik.  
 

9.16. Az Ajánlattevő jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a 
munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 
jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzíteni és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét 
a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a 
munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 
akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 
megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget 
a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében 
fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó 
okozta. 
 

9.17. A munkaszüneti (ünnep) napokon, továbbá a 18:00 óra és reggel 8:00 óra között végzett 
tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az övezeti besorolás 
szerinti zajvédelmi határértékek betartása mellett történjen.  
 

9.18. Az Ajánlattevő köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 
szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 
meghatalmazott képviselőnek az Ajánlattevő nevében az Ajánlatkérő 
képviselőjének/műszaki ellenőrének utasításait el kell fogadnia.  
 

9.19. Az Ajánlattevő köteles saját költségén megfelelő világításról, őrzésről gondoskodni és 
fenntartani ott, és amikor ez a munka kivitelezéséhez és védelméhez, valamint a 
felvonulási területek esetében szükséges. A vállalkozó felelős a munkához leszállított 
anyagok, berendezések biztonságos őrzéséért, valamint a munkaterületek biztonságos 
elhatárolásáért, a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáért. 
 

9.20. Az Ajánlattevő a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 
vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 
biztosítani, ahhoz, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben 
teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és 
balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.  
 

9.21. Az Ajánlattevő jogosult és köteles ellenőrizni az Ajánlatkérő által szolgáltatott műszaki 
dokumentumokat és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.  
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9.22. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági 

jogkörben adott, jogszerű utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani 
és arról az Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.  
 

9.23. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 
az Ajánlattevő tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 
megszüntetésére. Amennyiben az Ajánlattevő ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a 
megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok, az Ajánlatkérő jogosult a 
hibát, hiányosságot az Ajánlattevő költségére és kockázatára megszüntetni. 
 

9.24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely 
szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 

9.25. C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
 

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés feltétele a 
Biztosító Társaság eredeti fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan. 
 
Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § 
szerint írja elő a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését az 
alábbiak szerint: 
 

A kivitelezés teljes körére és idejére csatolni kell az építés – szerelés (C.A.R.) biztosítás 
meglétének igazolására szolgáló biztosítási kötvényt. Nyilatkozat benyújtása szükséges, 
hogy nyertesség esetén az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottaknak mindenben 
megfelelően a keret építésszerelés biztosításba történő fedezetbe vonást, valamint az 
együtt-/társbiztosítotti bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezi és annak 
megtörténtét bizonyító fedezetigazolást ajánlatkérő részére, legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjáig átadja.  
 
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő nem rendelkezik e felhívásban előírt tartalmú 
biztosítással, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy nyertessége esetén a 
legkésőbb szerződéskötés időpontjáig azt az alábbi minimálás tartalommal megköti:  

 
1. rész 
A. Dologi károk 

Biztosítási összeg:   A kivitelezés teljes összege 
Együtt-/társbiztosított:  Kengyel Község Önkormányzata  
                                                      5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
                                                
Kockázat viselési hely:           5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115  
B. Felelősség biztosítás 

Kártérítési limit:  
Dologi és Személyi sérüléses károk esetére - 10 millió 
Ft/kár/biztosítási időszak 

            Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.  
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Egyéb záradékok: 

002. záradék - keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő 
alvállalkozó munkáját is igénybe veszi). 

  
119. záradék –a biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében   
lévő  vagyontárgyak (10 millió Ft/kár/biztosítási időszak) 
 

2. rész 
A. Dologi károk 

Biztosítási összeg:   A kivitelezés teljes összege 
Együtt-/társbiztosított:  Kengyel Község Önkormányzata  
                                                      5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
                                                
Kockázat viselési hely:  5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3  
 
B. Felelősség biztosítás 

Kártérítési limit:  
Dologi és Személyi sérüléses károk esetére - 20 millió 
Ft/kár/biztosítási időszak 

            Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.  
  
Egyéb záradékok: 

002. záradék - keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő 
alvállalkozó munkáját is igénybe veszi). 

  
119. záradék –a biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében   
lévő  vagyontárgyak (20 millió Ft/kár/biztosítási időszak) 
 
 

 
10.   A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ RÉSZÉT KÉPEZI 
 

 Ajánlattételi Felhívás – EKR szerinti 
 
 Ajánlattételi Dokumentáció, EKR rendszer karakterkorlát miatti 

kiegészítése 
 
 Iratminták 

 
 Szerződéstervezet 

 
 Műszaki dokumentáció  
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- műszaki leírás  

- tervezői iratanyagok 

- kivitelezési tervdokumentáció 

- árazatlan költségvetési kiírások 

- hatósági engedély, engedélymentes nyilatkozat 
 Műszaki dokumentumok, árazatlan költségvetés 
 A közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyagok. 
  

 
11. AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA 
 
Az ajánlati kötöttség időtartama 60 [hatvan] nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 
[Kbt. 81. § (11) bekezdése]. 
 
A Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam 
alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati 
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott 
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha 
az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, 
hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az 
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás 
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – 
a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított - 
építési beruházás esetén - hatvan nappal meghosszabbodik. 
 
A Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján, ha jogorvoslati kérelmet [Kbt. 148. § (2) bekezdés] vagy 
kezdeményezést [Kbt. 152. §] nyújtanak be, a szerződést – a (3) bekezdés szerinti esetben a 
jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében hozott vagy a 
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, 
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 156. § (4) 
bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor 
köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 
   
 
12. Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatti 
szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt kiegészítés.  
 
 

12. 1. [EKR vonatkozó pontja:  III.1.4) A szerződés biztosítékai] 
 
Mindkét rész tekintetében 
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Ajánlatkérő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben 
érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:153. § és 6:154. §, 6:157. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.  
 
Vonatkozó rendelkezések, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:  

a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének 
eljárási szabályairól;  
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről;  
c) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

  
 
12.1.1.) Késedelmi kötbér Mindkét rész tekintetében 
 

 Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt 
olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes 
ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni.  
 

 A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói 
díj 0,5%-a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített 
késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap. 
 

 A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
A 30 napot meghaladó késedelem esetén bekövetkező meghiúsulás esetén a késedelmi 
és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 
 

 
12.1.2.) Meghiúsulási kötbér Mindkét rész tekintetében 
 

 Ajánlatkérő 30 naptári napi, Ajánlattevőnek felróható késedelmet követően jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni.  

 
 Ajánlattevő köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a 

szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért 
fizetni Ajánlatkérő részére. 

 
 A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az 

Ajánlatkérő fizetési számlájára történő megfizetése. 
 

 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  
a) az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja;  
b) az Ajánlattevő a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  
c) a szerződés teljesítése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból 

ellehetetlenül;  
d) az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot 

meghaladó késedelembe esik;  
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e) az Ajánlattevő ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által 
a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik 
el;  
 

12.1.3.) Jótállás (részben értékelési szempont), szavatosság, hibás teljesítési kötbér 
            Mindkét rész tekintetében 

 Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 
kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért 
meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó 
vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett 
munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka 
 

 Ajánlattevő felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok 
vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint az egyes 
beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 
szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyag és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a 
vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. 
 

 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres 
átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot 
meghaladó időszak vonatkozásában: - értékelési szempont, Ajánlattevő 
megajánlásának megfelelően 

 
 Ajánlattevő jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről az 

Ajánlattevő bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem az 
Ajánlattevőnek felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 
használatára vezethető vissza. 

 
 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre 

vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező 
jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 
ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 
vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A 
jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt az Ajánlattevő hibás teljesítése 
esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.   
 

 Az Ajánlattevőt kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 
tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél 
hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Ajánlattevő szavatolja, hogy a műszakilag 
és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és 
szabványokban meghatározott minőségben teljesít. 

 
 
12. 2. [EKR vonatkozó pontja:  III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre] 
 
Mindkét rész tekintetében 
 
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 
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FINANSZÍROZÁS: A TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005  azonosító számú az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás. 
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.  
 
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint 
(HUF).  
 
Ajánlatkérő a jelen eljárás során tartalékkeretet nem biztosít. 
 

*** 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 
 
A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő 
kiadását követően kerül sor.  
 
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott számla 
alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 
135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 32/A. §-ában, valamint 32/B. §-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a 
szerződésben foglalt ellenértéket. 

 
 
ELŐLEG:  
 
- Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – 

tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának 
megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].  Az előleg összegének 
kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével 
kerül sor.  

- Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a vállalkozóként szerződő fél részéről 
biztosíték nyújtásától.  

Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a 
benyújtott 2 részszámlából  és a végszámlából egyenlő arányban (50-50 %-ban) köteles az 
előleg összegével elszámolni 
 
 
SZÁMLÁZÁS:  
 
A kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt 
előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak 
szerint: 
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a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-
ának megfelelő mértékű összegre; 
b) az első részszámla az építési munkálatok legalább 25 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
c) a második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését 
követően nyújtható be. 
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését 
követően nyújtható be. 
e) a végszámla az építési munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés 
igazolását követően, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 20%-
a. 

Ajánlatkérő az előleg fizetését nem köti biztosíték nyújtásához. 
 
A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles benyújtani Ajánlatkérő 
részére a pénzügyi és műszaki ütemtervet, melyet a fentiekkel összhangban kell elkészíteni. 
 
A beruházás engedélyköteles tevékenység. A teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi 
CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint kerül megfizetésre 
 
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki 
előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 
teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képező 
Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§- 32/B. 
§-ában foglalt előírások figyelembevételével. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § 
(2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 
 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, az Ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő szabályok és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. §-ában, valamint 32/B. §-ában a foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben 
foglalt ellenértéket: 

 
„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás 
esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni: 
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a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 
 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
ajánlattevői teljesítés mértékét; 
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőknek; 
 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 
 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós 
támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt 
napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 
 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha 
az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre 
vagy annak egy részére; 
 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 
esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 
 
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 
32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést 
kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban 
alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 
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(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni. 
 
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta 
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – 
abban az esetben fizethet, ha 
 
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 
 
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 
minőségről szóló igazolást. 
 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban 
szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés 
erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő 
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
 

Ajánlattevő felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti 
kifizetés szabályairól. Ajánlattevő felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti 
kötelezettsége elmulasztásából ered. 

 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 

a)  Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Kormányrendelet. 

b)  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
c) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

 
Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződéstervezet 
tartalmazza. 
 
12.3.  [EKR vonatkozó pontja:  II.2.5) Értékelési szempontok] 
           Mindkét rész tekintetében 
 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM:       Igen 
 
Megnevezés 

/1./ Kivitelezési munkákra vállalt többlet 
jótállás időtartama a kötelezően előírt, 
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
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követő naptól kezdődően számítandó 36 
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; 

Ajánlatkérő kizárólag egész hónapok 
megajánlását fogadja el. 
Az Ajánlatkérő a jótállási idő vállalható 
tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az 
ajánlatok értékelése során a (plusz) 48 hónap, 
vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú 
megajánlásokat is egyaránt a maximálisan 
adható 100 pont értékben veszi figyelembe. 

 
Súlyszám / Jelentések 
   25 
 
 
Megnevezés 

/2/ Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása* 
 
Az Ajánlatkérő a Hátrányos helyzetű 
munkavállalók megajánlott létszámát nem 
korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok 
értékelése során az 5 fő, vagy ennél a 
létszámnál magasabb tartamú megajánlásokat 
is egyaránt a maximálisan adható 100 pont 
értékben veszi figyelembe 

 
Súlyszám / Jelentések 
   5 

 
 

KÖLTSÉG KRITÉRIUM:       Nem 
 
Megnevezés 

- 
 
Súlyszám / Jelentések 
  - 

 
 

ÁR KRITÉRIUM:         Igen 
 
Megnevezés 

Nettó ajánlati ár forintban (összesen) 
 
Súlyszám / Jelentések 
   70 

 
 
Értékelési módszer ismertetése:  
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a) Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 

b) Ár szempont: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám 
alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. 
 

c) Minőségi szempontok: Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható 
pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. 
 

d) Ajánlatkérő az adott szempontra adott pontok számát megszorozza a mellé rendelt 
súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített 
pontszámot. A kerekítés minden esetben négy tizedesjegyig történik.  

 
e) Amelyik ajánlat a legtöbb pontszámot kapja, az minősül a legjobb ár érték arányt 

tartalmazó ajánlatnak. 
 

f) Amennyiben több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az 
ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott 
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb 
értékelési pontszámot kapott.  
 

g) Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb 
ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 
 

h) Bármely, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, 
vagy azoknak nem megfelelő, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos Ajánlattevői 
kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett 
érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes) az ajánlat 
érvénytelenségét vonhatja maga után. 
 

i) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az 
ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell 
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni 

 
 
 
ÁR KRITÉRIUM  
Nettó ajánlati ár forintban (összesen) 

 

Az Ár szempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz 
árazott költségvetést kell csatolni.  

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 

a) Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, 
hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett 
munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a 



48 
 

Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben 
kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat 
ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden 
egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, 
lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, 
minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, 
stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden 
vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy 
bármely más okból kell fizetnie. 

b) Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt 
tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell 
figyelembe venni. 

c) A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges 
ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő 
költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem 
változtathatók a Szerződés időtartama alatt. 

d) A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban áll(nak) az Ajánlattevők 
rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk elektronikus 
formátumban, és szükséges annak benyújtása (Microsoft Office Excel 
formátumban) is! 

 
A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű 
nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ár 
szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az 
értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a 
legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. 
 

 
A pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pontba) alpont szerinti 
relatív értékelési módszer, a  
"FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" módszere: 
 
azaz 
 

vizsgált

legjobb

minmax

min

A
A

PP
PP




  

 

  minminmax
vizsgált

legjobb PPP
A
A

P   

 
ahol 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma 
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Pmax:   a pontskála felső határa:   100 
Pmin:   a pontskála alsó határa:   0 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
 
 
 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM - 1. RÉSZSZEMPONT  
/1./ Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres 
átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot 
meghaladó időszak vonatkozásában; 
 
Az Ajánlatkérő a kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartamát nem korlátozza, 
de közli, hogy az ajánlatok értékelése során a 48 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb 
tartamú megajánlásokat is egyaránt a maximálisan adható 100 pont értékben veszi figyelembe. 
 
A minimum érték 0 hónap megajánlás. 
 
A pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 
21.) 1. számú melléklet / A. A relatív értékelési módszerek / 1. Az arányosítás / a) 
alpontnál megadott „ARÁNYOSÍTÁS” számítási képletet alkalmazásával értékeli az 
ajánlatokat. 
 
A fentiek alapján azok az ajánlatok, melyek az értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az értéklelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál 
kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható 
pontszám felső határával (100) megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) 
érték közé eső megajánlások a két szélső értéktől való távolságok arányának 
megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján számítva: 

 

푃 =
(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)

(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)
∗ (P푚푎푥−	P	푚푖푛	) + P	푚푖푛 

         ahol: 
 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma 

 
Pmax:   a pontskála felső határa:   100 
 
Pmin:   a pontskála alsó határa:   0 



50 
 

 
Alegkedvezőbb az ajánlatkérő által legkedvezőbbnek tekintett megajánlás 

értéke:     48 
 
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által legkedvezőtlenebbnek tekintett 

megajánlás értéke:    0 
 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlatban szereplő határidő megajánlás értéke 

 
 

MINŐSÉGI KRITÉRIUM - 2. RÉSZSZEMPONT  
/2/ Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása* 
 

Az Ajánlatkérő a hátrányos  helyzetű  munkavállalók megajánlott létszámát nem 
korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése során az 5 fő, vagy ennél a létszámnál 
magasabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a maximálisan adható 100 pont értékben 
veszi figyelembe 
 
A minimum érték 0 fő megajánlás. 
 
A pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 
 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. számú melléklet / A. A relatív értékelési módszerek / 1. 
Az arányosítás / a) alpontnál megadott „ARÁNYOSÍTÁS” számítási képletet 
alkalmazásával értékeli az ajánlatokat. 
 
A fentiek alapján azok az ajánlatok, melyek az értékelési szempont tekintetében 
a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az értéklelés során adható pontszám 
alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintet elérő vagy 
annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során 
adható pontszám felső határával (100) megegyező pontszámot kapnak.  
 
Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlások a két szélső értéktől való távolságok 
arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján számítva: 

 

푃 =
(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)

(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)
∗ (P푚푎푥−	P	푚푖푛	) + P	푚푖푛 

         ahol: 
 
 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma 

 
Pmax:   a pontskála felső határa:   100 
 
Pmin:   a pontskála alsó határa:   0 
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Alegkedvezőbb az ajánlatkérő által legkedvezőbbnek tekintett 
megajánlás értéke:    5 

 
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által legkedvezőtlenebbnek tekintett 

megajánlás értéke:    0 
 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlatban szereplő határidő megajánlás 
értéke 
 

 
 
* Minőségi kritérium 2. részszempont [Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása] 

Ennek vonatkozásában Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő hány fő hátrányos 
helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítés időtartama alatt. Az 
ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítésének időpontjára. A hátrányos 
helyzetű munkavállaló személye változtatható a teljesítés során. 

 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen 
vállalást Vállalkozónak jegyzőkönyvvel igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

 
Ajánlatkérő hátrányos munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmakat érti az 
alábbiak szerint:  

 
Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban, vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 
vagy 
c) 50 éven felüli személy, vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, 
amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam 
valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 
ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy 
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 
képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége 
ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen; 

 
 
A Felolvasó lapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, 
hogy hány fő hátrányos helyzetű  munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés 
teljesítése során.  
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12.4.  [EKR vonatkozó pontja:  V.2) További információk] Mindkét rész tekintetében 
 
 

 
12.4.1.  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az 
EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési 
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy 
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az 
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
 
12.4.2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését 
jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az 
eljárásra vonatkozóan jelezte. 
 
12.4.3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (9) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek 
vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatát vagy részvételi jelentkezését az EKR azok 
benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként vagy részvételi jelentkezésként 
benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak vagy részvételi 
jelentkezésnek.  
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében az elektronikusan 
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol a Kbt. lehetővé teszi, 
az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus 
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus 
visszaigazolásban szereplő időpont. 
 
 
12.4.4 Kbt.69.§ 11a) pontja értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az 
esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő 
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a 
bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ktartalmi követelményeknek, hogy 
a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való 
felhasználás céljára állították ki. 
 
12.4.5. A Kbt. 41/A. § alapján: 
 (1) Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – 
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll 
rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 
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Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban 
– a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a 
papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában 
is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus 
úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el 
hitelesítéssel. 
 
(2) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 
 
(3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az 
EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az 
adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a 
csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 
 
(4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – 
az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az 
ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
 
(5) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 
vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 
A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
 
(6) Ahol e törvény vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését 
írja elő, azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 
 
A Kbt. 41/B. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét 
képező dokumentumokat pdf. illetve adott esetben excel  formátumú fájlban készítsék el. Az 
EKR felületre feltölthető dokumentumonkénti maximális méret 25MB/dokumentum lehet 

12.4.6. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
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jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
12.4.7. Kbt. 55. § (7) bekezdése 7alapján az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az 
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés 
benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az 
elsőként benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia. 
 
12.4.8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.  
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is 
csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő 
a felelős. 
 
12.4.9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 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 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  
 
12.4.10. A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
12.4.11. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 
ajánlattevő (közös ajánlattevők) kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 
 
12.4.12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattevő(k) nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek] szerinti információkat. 
 
12.4.13. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő valamely a felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy 
melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az 
ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 
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12.4.14. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat 
meghaladó, az ajánlat részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok 
tekintetében az ajánlatkérő a következő előírásokat rögzíti: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és 
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját 
vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, külföldi illetőségű 
Ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen 
dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); 
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az 
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia. 

 
 
12.4.15. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
12.4.16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 
 
12.4.17.  Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni 
 
12.4.18. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden 
helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vett, továbbá, tudomással bír arról, hogy a 
szerződés megkötését követően viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából 
adódik, melyet a tőlük elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően Ajánlattevő nem jelezte. 
Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az 
ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő 
költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak 
megvalósulásához. 
Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerződés megkötése és a 
megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt nem 
fogad el. 
Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. Ajánlattevő 
az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás beárazásával 
határozza meg, melyet a szakmai ajánlat részeként szükséges benyújtani. 
 
12.4.19.  Az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, 
felvilágosítás kérésre adott válasza vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a 
Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolnia. 
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna.  
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem 
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fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
 
12.4.20. 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.  
 
12.4.21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. 
 
ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
12.4.22. Ajánlatkérő az eljárása során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.  
 
12.4.23.  Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
12.4.24.  Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt - az írásbeli összegezés 
elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban 
tájékoztatja.  
 
12.4.25.  Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett 
hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikus úton 
történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, 
nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. 
 
12.4.26. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, alkalmazva a Kbt. 81. § (4) 
bekezdésben foglaltakat, figyelembe véve a Kbt. 81. § (6) bekezdésben foglaltakat is. 
 
12.4.27.  A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek. 
 
12.4.28.  Jelen eljárás során keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 
  
12.4.29. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. [Kbt. 131. § (4) bekezdés] 
 
12.4.30 A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 
ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege. 
 
12.4.31.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi 
alkalmassági követelmény tekintetében. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése]  
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Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 39. 
§ (3) bekezdésben foglaltakra. 
 
12.4.32. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben 
leírtak szerint ellenőrizni.  
 
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL: 
 
12.4.33. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.  
Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
 Az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a 
(2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell 
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes 
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 
 
A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 
 
(Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését 
írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a 
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek 
a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem 
következhet be. 
 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatevők nevét; 
- azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 
illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös 
Ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés 
megtörténhet; 
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- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS: 
 
12.4.34. A Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdésben, valamint Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak 
alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ha a tájékoztatást az 
ajánlatkérő nem tudja a fentebb rögzített határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése 
szerint kell eljárni. 
 
Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást az eljárást megindító felhívás egyéb 
információk pontjában meghatározott határidő lejártáig kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. 
Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az 
EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben 
 
 
ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
12.4.35. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell 
jelölni 

a)  a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b)  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 
 
12.4.36. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt.. 
 
12.4.37.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek 
alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt.  
 
12.4.38.  Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérőként szerződő fél 
vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az e-
építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 
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bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés 
aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 
 
KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK, NYILATKOZATTÉTELEK – DE NEM 
KIZÁRÓLAGOSAN! - : 
 
12.4.39.  Ajánlattevő kijelenti, hogy az általa teljesítendő munkálatok, szállítások, 
szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti 
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz 
fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát [szabadalmi védjegy]. 
 
 
12.4.40.  A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő 
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 
 
12.4.41.  Ajánlattevőnek az építéssel érintett területen az ingatlanok megközelítését csak úgy, 
mint a sürgősségi ellátást és katasztrófa elhárítást folyamatosan biztosítani kell, a kivitelezés 
alatt az ideiglenes forgalomszabályozást a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet előírásai szerint 
kell megvalósítania. 
 
12.4.42.  Ajánlattevőnek a munkavégzés időtartama alatt gondoskodnia kell a munkaterület 
rendben tartásáról, különös tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi 
előírások betartásáról, a beruházás során keletkezett esetleges környezeti kárt legkésőbb a 
műszaki átadás-átvétel előtt meg kell szüntetnie. 
 
12.4.43. Ajánlattevőnek a munkavégzés időtartama alatt felvonulási területet minimalizálnia 
kell, a kivitelezés teljes ideje alatt feladata az építési terület oly módon történő lezárása, amely 
biztosítja a közlekedés biztonságos és zavartalan működését. 
 
12.4.44.  Az építési napló vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet "az építőipari 
kivitelezés, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai 
szabályairól és az építési naplóról" című rendelet előírásait be kell tartani. 
 
12.4.45. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a rendelkezésre bocsátott 
műszaki dokumentumok, műszaki leírás, a helyszín ismerete és ajánlattevő felmérése alapján 
kell megadni. 
 
12.4.46.  Ajánlattevő feladatát képezi a bontási törmelék, hulladékok, egyéb munka végzése 
során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a 
hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és 
takarítási feladatok elvégzése. 
Az építkezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális) 
hulladékokra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtásra 
kiadott rendeletek, valamint az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól 
szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai az irányadók.  
A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kivitelezés során azbesztcement tartalmú 
hulladék keletkezik, s eredeti rendeltetése szerint már nem hasznosítható, úgy azt veszélyes 
hulladékként kell kezelni. Ártalmatlanításról engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél kell 
gondoskodni, s elszállításról az „SZ” jegyek másolatának becsatolásával kell elszámolni. 
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Ajánlattevő feladatát képezi, hogy a kivitelezési munkák során keletkezett valamennyi 
hulladék mennyiségét, elhelyezését, átadását a kivitelező dokumentumokkal igazolja, s 
amennyiben szükséges a hivatkozott együttes rendelet által előírt, pontosan kitöltött 
adatlapokat is csatolja. 
 
12.4.47 Az Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során használt épület és épületrészek, utak és azok műtárgyai 
károsodást és sérülést ne szenvedjenek.  
Ennek javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység az Ajánlattevő feladata 
és azok költségei is őt terhelik. 
A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért 
az Ajánlattevőt terhel minden felelősség és viselnie kell annak következményeit.  
 
 
12.4.48.  A kivitelezési munkálatokat a Ptk. 6:123. § előírtaknak megfelelően kell elvégezni, a 
vonatkozó jogszabályi és szabványos feltételek szerint, biztosítani kell az időjárással és más 
fizikai behatásokkal szembeni elvárható védelmet. 

 
12.4.49.  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. 
Ajánlattevő ajánlatában (nemleges tartalommal is) nyilatkozzon az el nem bírált változás 
bejegyzési kérelmekről. 
 
 
 
 
13. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni, az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást 
 

Egészségvédelem: 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefon: +36-1-795-1200 
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
Honlap::www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
 
Adózás: 
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
Cím: 5000 Szolnok - Központi ügyfélszolgálat, József Attila u. 22-24. 
Telefonszám: +36 (56) 503-333 
Fax: +36 (56) 507-577 
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 
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Környezetvédelem: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4 
Telefon: 56/523-343 
Fax: 56/343-768 
 
Szociális követelményekről, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségéről 
tájékoztatás kérhető az alábbi szervezettől: 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: 
Honvéd és Szalay utca sarok) 
 
Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium  
Telefonszám: +36 1 473-8166  
Telefax: +36 1 473-8164  
Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu 
 
Környezetvédelmi követelményekről továbbá tájékoztatás kérhető az alábbi 
szervezettől: 
 
Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya: 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Zöld szám: 06-80-40-11-11  
Telefon: 06-1-795-2530 
Fax: 06-1-795-0067 
E-mail: info@fm.gov.hu 
 

 Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. 
Telefon: 56/510-840 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3. 
Telefon: 56/527-050 
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Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi- miniszterium/elerhetosegek 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 
 
 
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke  
 
- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog 

védelméről 
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén 

járó egyenlő díjazásáról 
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről 
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli 

Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról 
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
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- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról 

- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 
vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról 
(1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve 
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III. KÖTET 
 

Iratminták 
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1. Iratjegyzék 
 

EKR  
 

 
Iratanyag rendszer szerinti mintairatok megnevezése 
 
 
Felolvasólap 
 
 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerint 
 
 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra 
vonatkozóan – nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerződés 
feltételeire 
 
Ajánlattevői nyilatkozat az el nem bírált változás bejegyzési 
kérelmekről 

 
SOR

SZÁ
M 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK ÉS 
DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 

1. 
Részletes Tartalomjegyzék (Oldalszámok Megadásával)  
[1. Melléklet MINTA] 

2.a 
Felolvasólapon történő megajánlás alátámasztása,  
 [2.1.Melléklet Minta] 

2.b 
Felolvasólapon történő megajánlás alátámasztása,  
 [2.2.Melléklet Minta] 

3. 
Nyilatkozat a kapcsolattartóról  
[4. melléklet MINTA] 

4. 
SZAKMAI AJÁNLAT -Árazott költségvetés  
(PDF és EXCEL formátumban) 

5 

Aláírás címpéldány(ok), szükség esetén meghatalmazás(ok) 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az 
ajánlat részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az 
ajánlatkérő a következő előírásokat rögzíti: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 
cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti aláírás mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-mintát, külföldi illetőségű Ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 
dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt 
aláírás-minta); 
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor 
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az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás 
mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá 
kell írnia. 

6. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q)  pontjaiban 
foglaltakra vonatkozóan  
[5. számú melléklet MINTA] 

7. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan  
[6. sz. melléklet MINTA] 

8. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – 
nyilatkozat alvállalkozókról  
[7.1 számú melléklet MINTA 

9. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 
– nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről  
[7.2. számú melléklet MINTA]  

10. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (7); (9) 
bekezdésében foglaltak alapján - adott esetben - 
[7.3.1. számú melléklet MINTA] 

[7.3.2. számú melléklet MINTA] 

Adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Adott esetben csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet aláírási címpéldányát/aláírás mintáját. 

11. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti Előszerződés  minta. 
7.4. számú melléklet MINTA 

12. 

Nyilatkozat az üzleti titokról 
 [8. számú melléklet MINTA] 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése érelmében a gazdasági 
szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 

13. 
Adott esetben: Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet 

14. Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
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[9.1. számú melléklet MINTA] 

[Adott esetben: 9.2. számú melléklet MINTA] 

15. Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről  
[10. számú melléklet MINTA]  

16. Ajánlattevői nyilatkozat közhiteles ingyenesen hozzáférhető nyilvántartásokról 
[11. számú melléklet MINTA] 

17. Nyilatkozat közös ajánlattételről és a Kbt. 35.§ (2a) szerinti meghatalmazás 
[12. számú melléklet MINTA] 

18. Közös ajánlattétel esetén megállapodás, valamint nyilatkozat a felelősség 
vállalásról 

19. Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolása (adott esetben) 

20. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban/dokumentációban 
külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a felhívás/dokumentáció előír 

21. Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, 
ismertető, prospektus, stb. 

 
AJÁNLATTEVŐ A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOKAT AZ 
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELHÍVÁSÁRA KÖTELES CSAK 
BENYÚJTANI 

22. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján III.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M1.) pont vonatkozásában 
[II.1 számú melléklet MINTA] 

23. 
Ajánlattevői nyilatkozat 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.) pontok 
vonatkozásában 
[II.3 számú melléklet MINTA] 

24. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban 
nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás 
benyújtása szükséges 
[http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes] 

Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás 
nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, 
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – 
cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával 
ellátva) kell benyújtani az EKR-en keresztül rendelkezésre álló űrlap kitöltésével. A cégszerű aláírásnak 
meg kell felelnie az ajánlattevő nevében nyilatkozó képviselő aláírási címpéldánya szerint előírt formai 
és tartalmi követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, ha az 
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok 
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hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük  azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek 
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
előírja 
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1. számú melléklet MINTA 
TARTALOMJEGYZÉK 

 

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLT NYILATKOZAT, IGAZOLÁS, 
EGYÉB IRAT, DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE 

OLDALSZÁM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…  
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2.1 számú melléklet MINTA 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
1. RÉSZ: Szélmalom felújítási munkálatai 

 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  

 
 

1.) Ajánlati ár alátámasztása 
 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe 
vettem, továbbá, tudomással bírok arról, hogy a szerződés megkötését követően viselem annak 
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jeleztem. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az 
ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, 
melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban, tervekben meghatározottak 
megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a 
szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) 
többletköltség igényt nem fogad el. 
 
 
2) Többletjótállás alátámasztása 
 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom a felolvasólapon 
megjelölt (kötelező + megajánlott) teljes körű jótállási időszak biztosítását. 
 
 
3.)  Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának alátámasztása 
 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom a felolvasólapon 
megjelölt számban a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazását. 
 
Ajánlatkérő hátrányos munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmakat érti az alábbiak szerint:  
 
Ajánlatkérő hátrányos munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmakat érti az alábbiak szerint:  
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Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban, vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 
c) 50 éven felüli személy, vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 
25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági 
ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi 
csoportba tartozik, vagy 
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének 
vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy 
javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen 

 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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2.2 számú melléklet MINTA 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
2. RÉSZ: Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai 

 
 

 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  

 
 

1.) Ajánlati ár alátámasztása 
 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe 
vettem, továbbá, tudomással bírok arról, hogy a szerződés megkötését követően viselem annak 
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jeleztem. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az 
ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, 
melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban, tervekben meghatározottak 
megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a 
szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) 
többletköltség igényt nem fogad el. 
 
 
2) Többletjótállás alátámasztása 
 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom a felolvasólapon 
megjelölt (kötelező + megajánlott) teljes körű jótállási időszak biztosítását. 
 
 
3.)  Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának alátámasztása 
 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom a felolvasólapon 
megjelölt számban a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazását. 
 
Ajánlatkérő hátrányos munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmakat érti az alábbiak szerint:  
 
Ajánlatkérő hátrányos munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmakat érti az alábbiak szerint:  
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Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki 

a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban, vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy 
c) 50 éven felüli személy, vagy 
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 
25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági 
ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi 
csoportba tartozik, vagy 
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének 
vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy 
javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen 

 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet MINTA 
 

Nyilatkozat a kapcsolattartóról 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
 

 
Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………….................................................  
cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra az 
alábbi személyt nevezem ki: 
 
 

Kapcsolattartó személy neve: … 

Beosztása: … 

Kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím: … 

Telefonszám: … 

Fax szám: … 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 

 
 
 



75 
 

5. számú melléklet MINTA 
 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban 
foglaltakra vonatkozóan 

 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában,  
az általam képviselt ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q)  pontjaiban meghatározott kizáró okok 
hatálya, azaz 
 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
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ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb)  kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc)  a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán 
kívül nem lehet más módon orvosolni; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben 
meghozott határozata megállapította. 

 

 

Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet MINTA 
 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 

17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  
 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) 
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és 
q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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7.1 számú melléklet MINTA 
 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 
 

A NYILATKOZAT MINTA NEMLEGES TARTALOMMAL IS CSATOLANDÓ! 
 

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  
 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás során 
 
___* a) a közbeszerzésnek azon részei, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánok 
igénybe venni: 

KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I) 
 
… 

 
___* b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím): 
 

NÉV ADÓSZÁM SZÉKHELY/LAKCÍM KÖZBESZERZÉS 
RÉSZE(I) 

    
    
…    
 
___* c) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az 
ajánlat benyújtásakor még nem ismertek [a b) pontban felsorolt alvállalkozókat kivéve - 
amennyiben kitöltésre került]. 
 
___* d) a jelen közbeszerzési teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. 
 

    *jelölendő/kitöltendő 
Kelt: ....….…, év. …….… hó ….. nap 
 

 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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7.2. számú melléklet MINTA 
 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 
 

A NYILATKOZAT MINTA NEMLEGES TARTALOMMAL IS CSATOLANDÓ! 
A NYILATKOZATOT SZERVEZETENKÉNT/SZEMÉLYENKÉNT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI. 

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  
 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
                               
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég székhelye) cégjegyzésre, nyilatkozattételre 
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen 
közbeszerzési eljárás során 
 
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) 
kapacitására nem támaszkodunk. 
 
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodunk. 

 
AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) 

KAPACITÁSÁRA TÁMASZKODIK, ÚGY AZ ALÁBBI NYILATKOZAT MEGTÉTELE SZÜKSÉGES: 
 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet  

Neve:  

Címe:  

Adószáma:  

 
Azon Ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek igazolása 
érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk:  
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___* III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

___*M./1.pont ___*M./2.pont 

 
A Kbt. 65. § (7), (12)  bekezdése alapján 
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
A csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján  
ezen alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági 
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt 
vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, 
amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. 
 
 
 
. 

 
*jelölendő/kitöltendő/aláhúzandó 

 
 

Kelt: ....….…év, …….… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 
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7.3.1. számú melléklet MINTA 
- adott esetben – 

 
CÉG ESETÉN 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata  

a Kbt. 65. § (7); (9) bekezdésében foglaltak alapján 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.), pont vonatkozásában 

 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; 
 
biztosítjuk az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben; 
 

Szakember neve**: ………………………………………….. 

Kamarai nyilvántartási szám: …………………………… 
 

** igény esetén többszörözhető 

 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

cégszerű aláírása 
 
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet aláírási címpéldányát/aláírás 
mintáját. 
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7.3.2 számú melléklet MINTA 
- adott esetben – 

 
MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN 

 
A nyilatkozat adott esetben szakemberenként külön-külön benyújtandó 

 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata  
a Kbt. 65. § (7); (9) bekezdésében foglaltak alapján 

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  
 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
 
 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.) pont vonatkozásában 
 
 
Alulírott ……………………………….. (név, lakcím) büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy  
 
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; 
 
biztosítjuk az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben; 
 

Szakember neve: ………………………………………….. 

Kamarai nyilvántartási szám: …………………………… 
 
 

 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 
 

…............................................................. 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

magánszemély aláírása 
 

 
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 



83 
 

 
 
 

 7.4. számú melléklet MINTA 
- adott esetben – 

 
MEGBÍZÁSI ELŐ SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
MEGBÍZÁSI ELŐ SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 
 
 

amely létrejött egyrészről   ……………név (………………cím , képviseletében:…………………….., 
adószám:…………………..) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről ……………..név (………………….cím, képviseletében:…………………….., 
adószám:………………………) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 
 
- együttes említésük esetén: Szerződő Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1. Előzmények 

 
1.1.   Megbízó a ajánlatot nyújtott be a ……………………………………….. 

„………………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásra. 
 
1.2.    A közbeszerzési dokumentáció……………) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság          

M……………...) pontja alapján ajánlattevőnek rendelkezni kell olyan szakemberrel aki 
rendelkezik  ……………………………………………………………..jogosultság kategóriára 
vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételekkel. 

 
1.3. Szerződő Felek rögzítik azt a tényt, hogy a Megbízott rendelkezik mindazon tárgyi és személyi 

feltételekkel, melyek szükségesek a Megbízó alkalmassági követelményeinek igazolásához. A 
megbízott ………………..számon szerepel a kamarai nyilvántartásban 

 
 
2. Az előszerződés tárgya  
 
2.1. Megbízó megbízza Megbízottat, mint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - hogy 

nyertessége esetén-………………………………………….tárgyú kivitelezési munkálatai során a 
………………………………………… teendőinek ellátásával. 

 
2.2.  Megbízott kijelenti, hogy hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
2.3.  Megbízott kijelenti, hogy, Megbízó sikeres ajánlata esetén képes  dolgozni, és dolgozni kíván 

abban a tervezett időszakban „…………………..beosztásban. Kijelenti továbbá, hogy nincs más 
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olyan kötelezettsége ezen időszakra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná 

 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2. pontban foglalt feladatok ellátásáért 

megbízási díj illeti meg, melynek mértéke:…………           Ft ( Ft /óra; Ft/ mérnöknap)  
 
Megbízó jogai, kötelezettségei 
 
4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni Megbízottat, melyek 

ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
 

4.2. Megbízó köteles együttműködni Megbízottal. 
 
 
5. Megbízott jogai, kötelezettségei 
 
5.1. Feladatait a Megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles maradéktalanul 

ellátni.  
 
5.2.  A feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Megbízott saját maga biztosítja. 

Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően szabadon látja el.  
 
5.3. Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  
 
5.4. A Megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan jogosult 

meghatározni. 
 
6.    Meghatalmazás 
 
6.1.   Megbízott a Kbt. 65. § (12)  bekezdése alapján meghatalmazza Megbízót, hogy az EKR-  ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor Megbízott képviseletében eljárjon. 
 
 
 
Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag, …………………eredeti példányban írják alá.  
 
 
 
Kelt: ....….…év, …….… hó ….. nap 
                 
 
 
 
 
         ………………………..……… 

Megbízó 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

Megbízott 
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8. számú melléklet MINTA 
 

Nyilatkozat az üzleti titokról 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  
 
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult 
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 
 
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, 
vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek 
összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét 
sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E 
védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében 
helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és 
elemzése útján jutott hozzá. 

 
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a 
védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték 
fejében szerezte meg. 
 
A 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján: Közérdekből nyilvános adatként nem 
minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai 
uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 
külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti 
az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek 
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve 
hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 
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(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel 
pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés 
alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára 
tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra 
hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 

 

(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a 
tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására 
jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 

 
 
___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti 

titkot tartalmaz, melyet a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített 
módon az ajánlat melléklete tartalmaz. 
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem 
fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

 
 
___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti 

titkot nem tartalmaz. 
 

 
* jelölendő 

 
 
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

9.1. számú melléklet MINTA 
 
 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKRE 
VONATKOZÓAN 

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  
 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában az ajánlati felhívás 
 
 
 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
__*M1.pont, __*M2.pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés 
teljesítésére alkalmasak vagyunk. 
 

* jelölendő 
 
 
  
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 

 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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9.2. számú melléklet MINTA 
 - adott esetben – 

 
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

 
A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA AZ 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓAN 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
  
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában az ajánlati felhívás 
 
 
 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
__*M1.pont, __*M2.pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés 
teljesítésére alkalmasak vagyunk. 
 

 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet aláírása 
 
 

Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 
Kbt. 69. § szerinti felhívásra pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az 
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán 
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 
ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, az ajánlattételi felhívásban 
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
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10. számú melléklet MINTA 
 

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  
 
a nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében a felsorolt és az azzal egyenértékű 
termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattevőnél és 
Ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét köteles vagyok viselni.  
 

*** 
 
___*AZ ALÁBBI TERMÉKEK ESETÉBEN EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET AJÁNLOK: 
 

TÉTELSZÁM / 
SORSZÁM 
(MELYBŐL 

BEAZONOSÍTHATÓ 
A TÉTEL) 

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT TERMÉK 
MEGNEVEZÉSE 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL 
MEGAJÁNLOTT 

EGYENÉRTÉKŰ TERMÉK 
MEGNEVEZÉSE 

   
   
   

…   
Nyilatkozom, hogy a fenti termékek egyenértékűek az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban szereplő termékekkel. 
 
___* NEM AJÁNLOK MEG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET, AZ AJÁNLATOMBAN SZEREPLŐ 
TERMÉKEK MEGEGYEZNEK AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN ELŐÍRT 
TERMÉKEKKEL. 
 
 

* jelölendő 
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 

 



90 
 

 
 

11. számú melléklet MINTA 
 
 

Ajánlattevői nyilatkozat közhiteles ingyenesen hozzáférhető nyilvántartásról 
 

 
A NYILATKOZAT NEMLEGES TARTALOMMAL IS BENYÚJTANDÓ! 

 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
 
 

IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNY 
VAGY ADAT 

ELEKTRONIKUS, HATÓSÁGI 
NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE 

INTERNETES 
ELÉRHETŐSÉG 

   
   
…   
 
 
Kelt: ....….…, év…..… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
[A Kbt.69. § (11) Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 
tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas 
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az 
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő 
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi 
nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített 
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A 
magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a 
Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.] 
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12. számú melléklet MINTA 

 
                                                                                                                             

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 

és a Kbt. 35.§ (2a) szerinti meghatalmazás 

 

 

……………………………….(név) mint a(z) ……………………….. cégjegyzésre jogosult 

képviselője és …………………………….. (név) mint a(z)……………………………….. 

cégjegyzésre jogosult képviselője Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 
azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a(z) ……………………..(cégnév) (székhely), valamint a(z) …………………. 
cégnév (székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §’-ában és 6:30.§-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 
történő eljárásra és az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
valamennyi közös ajánlattevő képviseletére a(z) ……………………………….[cégnév 
székhely] ajánlattevő teljes joggal jogosult. 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által 
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 
felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a 
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 

Kelt: ....….…, év. …….… hó ….. nap 

 

 

 

                               ……………………………                    ……………………………….. 

                                            cégszerű aláírás 5                                cégszerű aláírás 

 

5. valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia, releváns aláírási címpéldánynak megfelelően 
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AJÁNLATTEVŐ A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOKAT AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI 
FELHÍVÁSÁRA KÖTELES CSAK BENYÚJTANI 
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II.1. számú melléklet MINTA 
 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján  
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
                              Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - M/1.) pont 
 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  
nyertességünk esetén az általam képviselt építési beruházás teljesítése során az alábbi 
szakembert kívánom alkalmazni:  
 

 M/1.) PONT SZERINTI ALKALMASSÁG 

SZAKEMBER NEVE  

VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG  

KAMARAI JOGOSULTSÁG 
MEGNEVEZÉSE  

POZÍCIÓ  – FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETŐ - KAMARAI 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 
 

ELEKTRONIKUS ELÉRÉSI ÚT 
(KAMARAI NYILVÁNTARTÁS – ADOTT 

ESETBEN) 
 

FOGLALKOZTATÁSI FORMA 
(munkaviszony/egyéb 

foglalkoztatási viszony stb.) 
 

 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a kamarai névjegyzékben az ajánlat benyújtásakor nem 
szerepel a szakember, úgy a szerződéskötés tervezett idejére a megjelölt szakember kamarai 
nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a 
szerződéskötés időpontjára a kamarai nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az a szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 
 
Kelt: ....….…, év. …….… hó ….. nap 

 

 
 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírása 
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II.2. számú melléklet MINTA 

 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  

„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 
 
 
1. RÉSZ: Szélmalom felújítási munkálatai 
2. RÉSZ: Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai 

 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - M/1.) pont 

 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  
Születési idő:  
Állampolgárság:  
Lakcím:  

 
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!) 

Jelenlegi 
munkahely (mettől, 

(év)) 

Jelenlegi munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  
 

  
Korábbi munkahelyek, munkakörök 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 
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Kijelentem, hogy mint a(z) ………………………..…………………………… (Ajánlattevő 

neve, címe) ajánlattevő által ajánlott  szakember részt veszek a tárgyi közbeszerzési eljárás 

teljesítésében. 

A szerződés teljesítésekor betöltendő 
munkakör 

 

Szakmai kamarai nyilvántartási szám 
 

Azon elektronikus elérési út 
(honlapcím), ahol az adott jogosultság 
ellenőrizhető 

 

Foglalkoztatási forma megjelölése 
(munkaviszony/egyéb foglalkoztatási 
viszony stb.) 

 

 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok abban a tervezett időszakban és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam. 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszakra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Kelt: ....….…, év. …….… hó ….. nap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…............................................................. 
szakember aláírása 
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II.3.  számú melléklet MINTA 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja alapján  

 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.) pontok vonatkozásában 

 
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú  
„Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése”  

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  
 
   1. RÉSZ  ___* Szélmalom felújítási munkálatai 
   2. RÉSZ  ___* Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai      
                                                                                                                       *jelölendő 

 
Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 
………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában  
 
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző  hatvan hónap befejezett (sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
referenciával rendelkezünk: 
 
VONATKOZÓ ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNY(EK) SZÁMA:  

A) AJÁNLATTEVŐ (A SZERZŐDÉST 
TELJESÍTŐ KEDVEZMÉNYEZETT) NEVE;  

B) A SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉL 

(MEGRENDELŐ) NEVE, CÍME, VALAMINT A 
REFERENCIÁT ADÓ SZEMÉLY NEVE ÉS 
TELEFONSZÁMA VAGY E-MAIL CÍME, 

 

C) A TELJESÍTÉS KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ 
IDŐPONTJA (ÉV-HÓ-NAP):  

D) A REFERENCIAMUNKA RÖVID 

ISMERTETÉSE (A SZERZŐDÉS TÁRGYA, AZ 
ALKALMASSÁGI  
MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK 
MEGFELELŐEN  RÉSZLETEZETT 
TARTALOMMAL) 

 

E) A TELJESÍTÉS BEFEJEZÉSÉNEK (A 

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
MEGTÖRTÉNTÉNEK) IDŐPONTJA ÉV, HÓ, 
NAP RÉSZLETEZETTSÉGGEL, 
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F) NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A 

TELJESÍTÉS AZ ELŐÍRÁSOKNAK ÉS A 
SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT- 
E 

 

G) AMENNYIBEN A TELJESÍTÉS KÖZÖS 
AJÁNLATTEVŐKÉNT TÖRTÉNT, 
VÁLLALKOZÓI AZ IGAZOLÁST A BENYÚJTÓ 
AJÁNLATTEVŐ SAJÁT TELJESÍTÉSÉNEK 
RÉSZLETEZÉSE 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Kelt: ....….…,év. …….… hó ….. nap 
 

 
 

…............................................................. 
cégszerű aláírása 
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IV. KÖTET 

 
SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. RÉSZ: Szélmalom felújítási munkálatai  

 
 
Amely létrejött egyrészről 
 

Név:   Kengyel Község Önkormányzata 
Cím:  5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
Képviseli:  ………………..polgármester 
Adószám:  ……………………… 
Számlaszám:  ………………….. 
Tel.:    ………………………… 
Email:  …………………………………. 

 
 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
 

Név:   ………………………..  
Székhely:  ……………………….. 
Képviseli:  ………………………..  
Adószám:  ………………………..  
Cégjegyzékszáma: ……………………….. 
Statisztikai számjele: ……………………….. 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: ……………….. 
Pénzforgalmi számlaszám: ……………………….. 

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
  
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek) 
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek 
szerint: 

 
 
1.1.ELŐZMÉNYEK 

 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.) 115. § alapján  Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-
00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” 1. RÉSZ: 
Szélmalom felújítási munkálatai  tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: 
„Közbeszerzési Eljárás”). 
 
Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy 
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási 
szerződést kötik egymással. 
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1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
A szélmalom egyedülálló módon kunhalomra épült országosan jegyzett műemlék (műemléki 
törzsszáma: 4045). Az építmény szerkezete stabil, de a vitorlázat és a fordító jelentősen 
károsodott és felújításra szorul. A felújítás során az alábbi munkálatok elvégzése szükséges: 
 
- Tetőszerkezet: fazsindely fedés, melyet teljesen le kell cserélni a deszkázattal együtt. Szarufák 
állapota jó, maradhat 
- Falszerkezet: A falazat külső oldalán a tégla több helyen kifagyott, melyeket pótolni 
szükséges a teljes felület kb. 20 %-ban.  
- Nyílászárók: a meglévő nyílászárókat fel kell újítani, felület kezelni szükséges és a belső 
spalettákat helyre kell állítani. 
- Belső födém szintek: jó állapotban van, beavatkozást nem igényel. 
- A fa feljáró lépcső fokai repedtek, 10 %-ban cserélendők. 
- Belső felületképzés: Megfelelő állapotban van, a teljes falfelületen tisztasági falmeszelés 
készítendő. 
- Vitorlázat: A vitorlázat teljesen tönkrement, egy eleme leszakadt. A vitorlázatot teljes 
egészében újjá kell építeni az eredeti állapotnak teljesen megfelelő módon. A vitorlázat 
geometriai jellemzői a helyszínen mérhetők. 
- Fordító: A fordító rudak a helyükről elmozdultak, azokat a helyükre kell illeszteni és 
megfelelően rögzíteni. 
A Kunhalom aljától a szélmalom bejáratáig téglaburkolatú járda készül 1m szélességben 
 
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
 
1.3. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 

 
Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a 
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási 
igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó 
nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában foglaltakra figyelemmel /  (a 
továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza.  
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
1.4. DOKUMENTUMHIERARCHIA 

  
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major 
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott 
válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az 
eljárásban 2019. ………………….-én adott írásos ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen 
szerződéshez nem kerülnek csatolásra).   
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Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási 
szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak 
tekinteni. 
 
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 
rögzített dokumentumok bármelyikével. 
 
2. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
2.1.VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
a) A TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005  azonosító számú az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás. 
 
b) A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
 
c) A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).  
  
d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses 
feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói 
díjra jogosult: 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege  
 

nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 
e) Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj 
megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A 
vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek 
teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi 
költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és 
díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott műszaki dokumentumok 
tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).   
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a 
vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.   
 
f) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a 
szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.  
 
 
2.2.ELŐLEG KIFIZETÉSE 
 
a) A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) 
benyújtani a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 
10 %-ának megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján].  Az előleg 
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összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe 
vételével kerül sor.   

b) Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték 
nyújtásától.  

c) Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során 
a benyújtott 2. részszámlából  és a végszámlából egyenlő arányban (50-50 %-ban) köteles az 
előleg összegével elszámolni 
. 

d) Vállalkozó………………….,-Ft előleget kíván igénybe venni.   
  
 
2.3.ÁFA FIZETÉS 

 
a) Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, 
és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás engedélyköteles tevékenység.  
 
b) Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi 
CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.  

 
c) Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a  2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint kerül megfizetésre 

 
 
2.4.SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 
 
a) A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 
A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő 
kiadását követően kerül sor.  
 
b) Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott számla 
alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 
135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §- szerint fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt 
ellenértéket. 
 
SZÁMLÁZÁS:  
 
c) Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla 
és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 

- az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-
ának megfelelő mértékű összegre; 
- az első részszámla az építési munkálatok legalább 25 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
- a második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
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- a harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 

- a végszámla az építési munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés 
igazolását követően, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 20%-a. 

A számlák benyújtását részletesen a 2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv 
tartalmazza. 
 
e) Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki 
előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 
teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 
f) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 
g) A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és 
hibamentes műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel.  
 
h) A 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 
Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem 
fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.  
A Műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó 
nem, hiányosan vagy hibásan teljesített.  
 
i) A számlákat a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével 
kell benyújtani Megrendelőhöz, a Megrendelő által megjelölt személy által kiállított 
teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával. 
 
j) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az Megrendelő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az 
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges. Az 
igazolás beszerzésének esetleges szükségessége – az igazolás csatolásáig – a Megrendelő 
fizetési késedelmét kizárja. 
 
 
2.5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÁTUTALÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK 
 
2.5.1.Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
 
Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül. 
 
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az előleget az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül fizeti ki.   
 
 
2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: 
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Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó a Kbt. 135. § 
(3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő szabályok és a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §-ában a foglaltak szerint fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket: 

 
„32/A. § (1) A Megrendelőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás 
esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozóként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni: 
 
a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenniMegrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
 
b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
 
c) a  Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
Vállalkozói teljesítés mértékét; 
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőknek; 
 
e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
 
f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 
 
g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós 
támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt 
napon belül átutalja az Vállalkozóként szerződő feleknek; 
 
h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő 
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 
Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre 
vagy annak egy részére; 
 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 
esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 
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(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 
32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelőként  szerződést 
kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban 
alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 
 
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni. 
 
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta 
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – 
abban az esetben fizethet, ha 
 
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 
 
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 
minőségről szóló igazolást. 
 
(2) A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános 
adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a 
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános 
forgalmi adóra nem terjed ki.” 

 
Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti 
kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti 
kötelezettsége elmulasztásából ered. 
 

 
3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁS 
 
3.1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, 
határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a 
feltételei.  
 
A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal 
összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt-ben foglalt 
körülmények és feltételek fennállása szükséges. 
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A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.  
 
 
3.2. A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA (PTK. 6:244. §) 
 
Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  
 
Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 
 
Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A 
megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható 
[Ptk. a 6:245. § (1)]. 
 
A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben 
végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé 
váló, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, 
elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 
 
 
3.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül. 
 
 
3.4    VÁLLALKOZÓ KIJELENTI, HOGY 

a) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki 
dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

b) a többletmunka kockázatát magára vállalja; 

c) a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok alapján az építési beruházást 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

d) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

e) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 
szerződés tárgyának a megvalósítására; 

f) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, 
hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az 
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg (műszaki szükségességből elvégzett munka).  

a) az ajánlatának megfelelően a Vállalkozási szerződés teljes tartama alatt 
………….fő (értékelési résszempont) hátrányos helyzetű  munkavállalót alkalmaz. 
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3.5.    SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ PÓTMUNKA ÉRTÉKÉT AZ 
ALÁBBI ELVEK MENTÉN HATÁROZZÁK MEG: 

a) Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 
munkának megfeleltethető tételt, 

b) Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: TERC ETALON 
programrendszer 

c) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő. 

4. MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt 
határidőben; 

b) a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét biztosítani; 

c) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni; 

d) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról; 

e) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni; 

f) szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni; 

g) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 
értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a 
vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
jegyzőkönyvben rögzíteni; 

h) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az 
átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, 
hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 
sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot; 

i) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni; 

j) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni; 

k) utó-felülvizsgálati eljárást tartani; 

l) A megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt 
munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy 
hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, a Vállalkozó garanciális 
felelősségvállalásának megtartásával. 

 
5. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
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a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának 
napját követően az előírt határidőn belül átvenni. Amennyiben a munkaterületet 
Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a 
munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, 
meghosszabbítására; 

b) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás 
megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával; 

c) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel 
egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni; 

d) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a 
munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;  

e) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal 
kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére felhívni; 

f) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű 
felelősséget vállalni; 

g) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített 
munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására; 

h) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, 
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű; 

i) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése 
során gondoskodni; 

j) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, 
valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni; 

k) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy 
termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről 
Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;  

l) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben 
köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű 
megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;  

m) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve 
termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a 
szerződésnek megfeleljenek; 

n) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket 
az építési naplóban rögzíteni; 

o) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, 
utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;  
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p) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen 
letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a 
környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes 
területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és 
por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni 
köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és 
törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó 
igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti; 

q) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi 
megfelelősségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, 
ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor 
annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az 
esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat 
eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban 
felmerülő költségeket Megrendelő viseli; 

r) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, 
tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben 
vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, 
elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi 
segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, 
helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő 
eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban 
kell visszaadni. Erről szerződő felek állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel a terület 
átvételekor; 

s) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a 
saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra 
tekintettel elrendelt munkákat; 

t) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában 
MSZ-EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően 
alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe 
helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben 
elvégezni; 

u) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos 
ügyiratainak tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével 
egyidejűleg a Megrendelőnek átadni; 

v) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos 
takarításáról, tisztántartásáról; 

w) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely 
esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy 
rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat; 

x) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés 
helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő 
szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó 
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kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét 
kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli; 

y) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni; 

z) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott 
személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok 
megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelősségre 
vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles 
minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;  

aa) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni; 

bb) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki 
átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és 
műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel; 

cc) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, 
környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni. 

dd) Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok 
feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél 
a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes 
teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat 
ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

ee) Vállalkozó köteles a kivitelezés előrehaladásáról folyamatos digitális fotó 
dokumentációt készíteni, különösen a befedésre vagy eltakarásra kerülő 
munkarészekről. A fotódokumentációt Vállalkozó elektronikusan köteles 
térítésmentesen Megrendelőnek átadni; 

 
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 
 
A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁNAK NAPJA:  
A szerződés aláírásának napját követő naptól számított 10 naptári napon belül. 
600. nap (20…………..) 

Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett. 
 
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni. 
 
7. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE 
 
5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115 
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8.   FELELŐSSÉG ÉS ÉPÍTÉS SZERELÉSI-VAGYONBIZTOSÍTÁS 

 
8.1.Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés 
biztosítással: 

 
 
A. Dologi károk 

Biztosítási összeg:   A kivitelezés teljes összege 
Együtt-/társbiztosított:  Kengyel Község Önkormányzata  
                                                      5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
                                                
Kockázat viselési hely:           5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115  
 
B. Felelősség biztosítás 

Kártérítési limit:  
Dologi és Személyi sérüléses károk esetére - 10 millió 
Ft/kár/biztosítási időszak 

            Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.  
  
 
Egyéb záradékok: 

002. záradék - keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő 
alvállalkozó munkáját is igénybe veszi). 

  
119. záradék –a biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében   
lévő  vagyontárgyak (10 millió Ft/kár/biztosítási időszak) 
 

 
 

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az 
építési munka alatt a Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden 
olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi 
sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében 
jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a Megrendelő teljesítési 
helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak 
helyreállítási költségeit is viseli.  
 
8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű 
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében 
történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő 
következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő 
kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó 
abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a 
maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól. 
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8.4. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a 
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési 
összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a 
fedezetigazolás a Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó 
nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban előírt feltételeknek, az a jelen 
Szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
 
9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ 
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
 
9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha: 

 a kötbérterhes határidőt nem tartja be; 
 hibásan teljesít; 

 
Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás 
teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelemből vagy a hibás 
teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles. 
 
 
9.2. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
 
MEGRENDELŐ FELMONDÁSA 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott kivitelezési 
határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek 
a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződésszegés 
következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem 
orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. 
 
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a 
szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a 
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Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét 
megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a 
Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 
 
 
 
VÁLLALKOZÓ FELMONDÁSA 
 
Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési 
kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 
60 naptári napot. 
 
 
9.3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Megrendelő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben 
érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a 
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
Megrendelő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:153. § és 6:154. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.  
 
Vonatkozó rendelkezések, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:  

a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének 
eljárási szabályairól;  
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről;  
c) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 
 
9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR  
 

 Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan 
okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben 
késedelmi kötbért érvényesíteni.  
 

 A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói 
díj 0,5%-a, azaz ………..Ft/nap, azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített 
késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.  
 

 A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
A 30 napot meghaladó késedelem esetén bekövetkező meghiúsulás esetén a késedelmi 
és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

 
 
9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR 
 

 Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni.  
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 Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a 
szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 
………………..Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.  

 
 A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az 

Megrendelő fizetési számlájára történő megfizetése. 
 

 Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  
- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;   
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;  
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot 

meghaladó késedelembe esik;     
- a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a 

szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik 
el;  

 
 

9.3.3. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG 
HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR 
 

 Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 
kötelezettségeit nem teljesíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a 
kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó 
vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett 
munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka 
 

 Vállalkozó felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok 
vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint az egyes 
beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 
szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyag és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a 
vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. 
 

 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres 
átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot 
meghaladó időszak vonatkozásában: 36 hónap + …… hónap (értékelési szempont, 
Vállalkozó megajánlásának megfelelően) 

 
 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a 
Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 
használatára vezethető vissza. 

 
 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre 

vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező 
jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 
ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 
vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A 
jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése 
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esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő 
szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a  kötelező 
alkalmassági időt az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet 
valamint a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező 
jótállásról) előírásai az irányadók. 
 

 A Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 
tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél 
hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és 
minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és 
szabványokban meghatározott minőségben teljesít. 

 
 
9.4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
Vállalkozási szerződés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthető, ha 

- szerződő felek között műszaki átadás - átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult  
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó 

megfizette. 
 
 
 

10. KÉPVISELET 
 
MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE 

Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 

VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE: 
Név: ……….. 
Cím: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben. 
 
 
MEGRENDELŐ MŰSZAKI ELLENŐRE 

Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
Kamarai tagsági szám: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 

VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE 
Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
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Kamarai tagsági szám: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 
Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül 
fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban 
tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, 
hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően lehet. 
 
 
11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1.  Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.  

11.2.  A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn 
belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő 
időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitűzött időpontot legalább 
15 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha 
a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.  

11.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik 
személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.  

11.4. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a 
szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási 
dokumentációval együtt köteles átadni. 

11.5.  A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felelős műszaki vezetőnek a 
kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia 
kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították. 

11.6.  A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban 
átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági 
nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A 
felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi. 

11.7.  Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál 
hosszabb nem lehet. 

11.8.  Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, 
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 
(Ptk.).  

 
11.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelőnek az 

építési munkaterületet, továbbá átadja 1 eredeti és 3 másolati nyomtatott példányban az 
építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, 
kivitelezői nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre, az 1997. 
évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerződésre, 
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tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszerű aláírással, alvállalkozók kivitelezői 
nyilatkozatait, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának 
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, az építmény, 
építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan egyéb 
hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 
vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Megrendelőt megillető építési 
naplópéldányt annak összes mellékletével, minden szakág felelős műszaki vezetőjének 
nyilatkozatával, a jótállási dokumentumokat, az alábbi utasításokat, jegyzőkönyveket, 
terveket. 

 
 
12. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT 
 
12.1. A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől 

számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati 
eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati 
eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót 
az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, 
az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt. 

 
 
13. ALVÁLLALKOZÓK 
 
13.1.  Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-

ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített 
alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy 
annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.  

 
a) A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó 
alvállalkozót vesz igénybe: ………….… 
b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………. 

 
13.2.  A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban 
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 
13.3.  A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó 

jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) 
bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének 
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időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

  
13.4.  Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozóként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 
 
14. EGYÉB FELTÉTELEK: 

14.1.  A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált 
anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és 
előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses 
cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

14.2.  A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti 
be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő 
kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt-vel 
összhangban valósítható meg. 

14.3.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

14.4.  Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletben foglaltakat. 

14.5.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

14.6.  Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 
ha 

a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  

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

14.7.  Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

14.8.  A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.9.  Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

14.10.  Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos 
vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 

14.11.  Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, 
adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti 
titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt 
bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő 
hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem 
engedhet, ezekről információkat nem nyújthat. 

14.12.  Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben 
lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és az 191/2009. (XI.15.) 
Korm. rendeletben előírtakra.  

 
14.13.  A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására 
is. 

15.  KIFOGÁSOK, JOGVITA  
 
15.1.  A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti 

egyeztetéssel kötelesek rendezni. 
 
15.2.  Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, 

telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben 
foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés 
érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később. 
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15.3.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó 
rendelkezéseket - a Kbt. 44. §-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt 
előírásokra tekintettel - jelen Szerződés teljesítése során megtartják. 

 
15.4.  Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az 
Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a 
rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy a szerződés 
lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 
Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésre még nem került sor – a szerződéstől eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1a) bekezdés alapján). Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások 
megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az 
Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes 
szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar 
Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó 
nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését 
vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.. Az illetékes ellenőrző szervezetek 
részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 
tagadható meg. 

 
15.5.  A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, 

hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren 
kívül rendezzék.  

          Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Szerződő Felek –
értékhatártól függően – a Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a Szolnoki Törvényszék 
illetékességét kötik ki.  

 
15.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen 

lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.  

 
15.7.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. 

rendelkezéseinek maradéktalan megtartását. 
 
15.8.  Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a 

Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 
jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
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15.9.  Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) 
példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata […………] 
 

Kengyel, 2019. […] hó [...] napján 
 
Aláírás: 
 

……………………………. 
Képviseli:  

…………… 
polgármester  

 
P.H. 

 

[…], 2019. […] hó [...] napján 
 
Aláírás: 
 

…………………………………. 
Képviseli: 

… 
 

P.H. 
 

Megrendelő Vállalkozó 
 
 

 
Mellékletek:  
 

1. számú melléklet Árazott költségvetés  
2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv  
3. számú melléklet C.A.R. felelősségbiztosítás  
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
2. RÉSZ: Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai 

 
 
Amely létrejött egyrészről 
 

Név:   Kengyel Község Önkormányzata 
Cím:  5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
Képviseli:  ………………..polgármester 
Adószám:  ……………………… 
Számlaszám:  ………………….. 
Tel.:    ………………………… 
Email:  …………………………………. 

 
 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
 

Név:   ………………………..  
Székhely:  ……………………….. 
Képviseli:  ………………………..  
Adószám:  ………………………..  
Cégjegyzékszáma: ……………………….. 
Statisztikai számjele: ……………………….. 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: ……………….. 
Pénzforgalmi számlaszám: ……………………….. 

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
  
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek) 
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek 
szerint: 

 
 
1.2.ELŐZMÉNYEK 

 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.) 115. § alapján  Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-
00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major Turisztikai értékeinek megőrzése” 2. RÉSZ: 
Kúria épület és közlekedési területek felújítási munkálatai   tárgyú közbeszerzési eljárást 
folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). 
 
Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy 
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási 
szerződést kötik egymással. 
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1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
-  Belső felújítási munkák:  
- Padlóburkolatok: A padlóburkolatok részben felújítandók, részben cserélendők a műszaki 
állapot függvényében. A padozat korhű állapotban kerül felújításra, a hajópadló párnafákra 
helyezve kerüljön kialakításra párazáró réteg beépítése nélkül, hogy a felmenő falak minél 
kisebb páraterhelést kapjanak. A főbejárati tornácnál a korabeli míves mozaiklap burkolat 
megőrzendő.  
- Falburkolat: A falburkolat meglévő lambéria burkolatait mindenhol el kell bontani, a sérült 
vakolatokat le kell verni és pótolni és a falakat a fal szellőzését biztosító mészfestékkel kell 
felületkezelni. 
- Mennyezetburkolat: A sérült vakolatokat le kell verni és pótolni a mennyezetet a fal 
szellőzését biztosító mészfestékkel kell felületkezelni. 
- Belső ajtók: A belső ajtókat meg kell őrizni a vasalatokat fel kell újítani, vagy cserélni kell. A 
többszörösen felhordott festékréteget felületi kutatás után el kell távolítani és a felületi kutatás 
eredményeképpen az Ökségvédelmi Hatósággal egyeztetetteknek megfelelően (tekintettel a 
műemléki környezetre) kell lefesteni. 
- Külső nyílászárók: A külső nyílászárók kapcsolt gerébtokosak, a külső szárny mindenképpen 
cserélendő. A tokok és a belső szárnyak megtartására törekedni kell amennyiben a műszaki 
állapotuk azt megengedi. Ha ez nem lehetséges akkor kell kicserélni a teljes ablakot. A 
spalettákat mindenhol meg kell őrizni. 
- Előlépcső: Az előlépcsőket a főbejárati előlépcsővel azonos szerkezeti kialakítással kell újjá 
építeni.  
- Tetőszerkezet, tetőfödém: Megfelelő állapotban van, beavatkozást nem igényel. 
- Héjazat: Az épület héjazata a lécezéssel együtt az előző felújítás során teljes egészében 
cserére került, ennek megfelelően jó állapotú.  
- Csapadékvíz elvezetés: A csapadékvíz elvezető rendszer az előző felújítás során anyagiak 
hiányában nem került kiépítésre, ami az épület jelentős állagromlását idézte elő, ezért a 
csapadékvíz elvezetésére 0,75 mm vastag horganyzott lemezből fűggőeresz és lefolyó csatornát 
kell kiépíteni, melynek vizét a felszín alatt össze kell gyűjteni és telken belül az épülettől 
távolabb vezetve el kell szikkasztani. Az épület külső falai mentén 40x50 cm keresztmetszettel 
a földet ki kell emelni, geo textíliába csavart dréncsövet kell az aljába fektetni, az árkot geo 
textíliával kell körbe burkolni, és az árkot kulé kaviccsal kell feltölteni. A dréncső által 
összegyűjtött vizet a telken belül el kell szikkasztani. 
- Épület körüli járda: A telken belül még el nem készült járdaszakaszokat az elkészült 
járdaszakaszokkal azonos módon kell kavicsbetonból kialakítani.  
- Épületgépészet: Az épület fűtése nem került a felújítás során kiépítésre, ezért most az épület 
teljes temperálását meg kell valósítani. 
- Akadálymentesítés: Az épület akadálymentesítése a felújítás során részlegesen elkészült, az 
akadálymentes rámpa elkészült. A rámpa eleje kissé megsüllyedt, a szintkülönbséget el kell 
tüntetni, javítani kell. Az akadálymentes WC mérete nem megfelelő azt vagy bővíteni kell, 
vagy újraépíteni.  
 
- Rámpa megvan. A járda és a fal között 40x40 cm keresztmetszettel a házat körbe kell 
drénezni, a csapadékvizet a telken belül kialakított szikkasztóba kell vezetni. Az épület héjazata 
már ki lett cserélve, az marad, de körben függőeresz és lefolyócsatornát kell készíteni 
horganyzott lemezből, a lefolyó csapadékvizet össze kell gyűjteni és szikkasztó aknába kell 
belevezetni.  
 
Közlekedési területek, tanösvény: 
- Parkolók: Az Április 4. utca cégénél kell kialakítani személygépkocsi parkolókat, a Kúria és a 
Szélmalom igényeinek megfelelően az OTÉK előírásai szerint. A teljes programra tervezett 



124 
 

parkoló mennyiség csak a következő ütemekben megvalósítandó turisztikai látványosságok 
megvalósulásakor kerül kialakításra. A szükséges személygépkocsi parkolókon kívül 1 db 
buszvárót is kell tervezni.  
- A járdák egy része az előző ütemben elkészült. Azokon a helyeken ahol nincs kész mind a 
Kúria területén, mind pedig a Kúria és a parkolók közötti területen ki kell építeni a már 
elkészült módon. 
 
 
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
 
1.3. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK 

 
Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a 
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási 
igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó 
nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában foglaltakra figyelemmel /  (a 
továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza.  
 
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
1.4. DOKUMENTUMHIERARCHIA 

  
Kengyel Község Önkormányzata részére a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című, TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005 azonosító számú „Kengyel-Bagi major 
Turisztikai értékeinek megőrzése” tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott 
válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az 
eljárásban 2019. ………………….-én adott írásos ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen 
szerződéshez nem kerülnek csatolásra).   
 
Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási 
szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak 
tekinteni. 
 
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 
rögzített dokumentumok bármelyikével. 
 
2. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
2.1.VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
a) A TOP-l.2.1-1 6-JNI -201 7-00005  azonosító számú az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás. 
 
b) A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
 
c) A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).  
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d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses 
feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói 
díjra jogosult: 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege  
 

nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 
e) Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj 
megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A 
vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek 
teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi 
költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és 
díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott műszaki dokumentumok 
tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).   
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a 
vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.   
 
f) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a 
szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.  
 
 
2.2.ELŐLEG KIFIZETÉSE 
 
a) A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) 
benyújtani a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 
10 %-ának megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján].  Az előleg 
összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe 
vételével kerül sor.   

b) Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték 
nyújtásától.  

c) Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során 
a benyújtott 2. részszámlából  és a végszámlából egyenlő arányban (50-50 %-ban) köteles az 
előleg összegével elszámolni 
. 

d) Vállalkozó………………….,-Ft előleget kíván igénybe venni.   
  
 
2.3.ÁFA FIZETÉS 

 
a) Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, 
és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás engedélyköteles tevékenység.  
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b) Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi 
CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.  

 
c) Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a  2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint kerül megfizetésre 

 
 
2.4.SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 
 
a) A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 
A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő 
kiadását követően kerül sor.  
 
b) Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott számla 
alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 
135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §- szerint fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt 
ellenértéket. 
 
SZÁMLÁZÁS:  
 
c) Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla 
és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 

- az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-
ának megfelelő mértékű összegre; 
- az első részszámla az építési munkálatok legalább 25 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
- a második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
- a harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését követően 
nyújtható be. 
- a végszámla az építési munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés 
igazolását követően, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 20%-a. 

A számlák benyújtását részletesen a 2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv 
tartalmazza. 
 
e) Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki 
előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 
teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 
f) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 
g) A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és 
hibamentes műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel.  
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h) A 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 
Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem 
fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.  
A Műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó 
nem, hiányosan vagy hibásan teljesített.  
 
i) A számlákat a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével 
kell benyújtani Megrendelőhöz, a Megrendelő által megjelölt személy által kiállított 
teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával. 
 
j) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az Megrendelő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az 
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges. Az 
igazolás beszerzésének esetleges szükségessége – az igazolás csatolásáig – a Megrendelő 
fizetési késedelmét kizárja. 
 
 
2.5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÁTUTALÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK 
 
2.5.1.Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
 
Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül. 
 
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az előleget az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül fizeti ki.   
 
 
2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: 
 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó a Kbt. 135. § 
(3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő szabályok és a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §-ában a foglaltak szerint fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket: 

 
„32/A. § (1) A Megrendelőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás 
esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozóként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni: 
 
a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenniMegrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
 
b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
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alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
 
c) a  Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
Vállalkozói teljesítés mértékét; 
 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőknek; 
 
e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
 
f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 
 
g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós 
támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt 
napon belül átutalja az Vállalkozóként szerződő feleknek; 
 
h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő 
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 
Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre 
vagy annak egy részére; 
 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 
esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 
 
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 
32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelőként  szerződést 
kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban 
alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 
 
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni. 
 
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta 
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – 
abban az esetben fizethet, ha 



129 
 

 
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 
 
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 
minőségről szóló igazolást. 
 
(2) A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános 
adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a 
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános 
forgalmi adóra nem terjed ki.” 

 
Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti 
kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti 
kötelezettsége elmulasztásából ered. 
 

 
3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁS 
 
3.1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, 
határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a 
feltételei.  
 
A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal 
összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt-ben foglalt 
körülmények és feltételek fennállása szükséges. 
 
A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.  
 
 
3.2. A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA (PTK. 6:244. §) 
 
Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  
 
Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 
 
Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A 
megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
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felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható 
[Ptk. a 6:245. § (1)]. 
 
A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben 
végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé 
váló, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, 
elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 
 
 
3.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül. 
 
 
3.4    VÁLLALKOZÓ KIJELENTI, HOGY 

g) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki 
dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

h) a többletmunka kockázatát magára vállalja; 

i) a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok alapján az építési beruházást 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

j) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

k) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 
szerződés tárgyának a megvalósítására; 

l) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, 
hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az 
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg (műszaki szükségességből elvégzett munka).  

b) az ajánlatának megfelelően a Vállalkozási szerződés teljes tartama alatt 
………….fő (értékelési résszempont) hátrányos helyzetű  munkavállalót alkalmaz. 

 

3.5.    SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ PÓTMUNKA ÉRTÉKÉT AZ 
ALÁBBI ELVEK MENTÉN HATÁROZZÁK MEG: 

c) Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 
munkának megfeleltethető tételt, 

d) Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: TERC ETALON 
programrendszer 

c) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő. 

4. MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

m) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt 
határidőben; 
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n) a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét biztosítani; 

o) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni; 

p) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról; 

q) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni; 

r) szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni; 

s) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 
értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a 
vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
jegyzőkönyvben rögzíteni; 

t) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az 
átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, 
hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 
sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot; 

u) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni; 

v) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni; 

w) utó-felülvizsgálati eljárást tartani; 

x) A megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt 
munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy 
hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, a Vállalkozó garanciális 
felelősségvállalásának megtartásával. 

 
5. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

ff) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának 
napját követően az előírt határidőn belül átvenni. Amennyiben a munkaterületet 
Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a 
munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, 
meghosszabbítására; 

gg) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás 
megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával; 

hh) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel 
egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni; 

ii) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a 
munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;  

jj) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal 
kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére felhívni; 
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kk) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű 
felelősséget vállalni; 

ll) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített 
munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására; 

mm) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, 
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű; 

nn) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése 
során gondoskodni; 

oo) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, 
valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni; 

pp) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy 
termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről 
Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;  

qq) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben 
köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű 
megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;  

rr) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve 
termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a 
szerződésnek megfeleljenek; 

ss) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket 
az építési naplóban rögzíteni; 

tt) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, 
utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;  

uu) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen 
letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a 
környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes 
területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és 
por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni 
köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és 
törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó 
igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti; 

vv) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi 
megfelelősségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, 
ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor 
annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az 
esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat 
eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban 
felmerülő költségeket Megrendelő viseli; 

ww) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, 
tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben 



133 
 

vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, 
elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi 
segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, 
helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő 
eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban 
kell visszaadni. Erről szerződő felek állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel a terület 
átvételekor; 

xx) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a 
saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra 
tekintettel elrendelt munkákat; 

yy) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában 
MSZ-EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően 
alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe 
helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben 
elvégezni; 

zz) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos 
ügyiratainak tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével 
egyidejűleg a Megrendelőnek átadni; 

aaa) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos 
takarításáról, tisztántartásáról; 

bbb) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő 
bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből 
és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem 
támaszthat; 

ccc) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés 
helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő 
szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét 
kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli; 

ddd) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni; 

eee) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott 
személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok 
megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelősségre 
vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles 
minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;  

fff) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni; 

ggg) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú 
műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, 
stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel; 
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hhh) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, 
vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az 
ehhez szükséges feltételeket megteremteni. 

iii) Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok 
feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél 
a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes 
teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat 
ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

jjj) Vállalkozó köteles a kivitelezés előrehaladásáról folyamatos digitális fotó 
dokumentációt készíteni, különösen a befedésre vagy eltakarásra kerülő 
munkarészekről. A fotódokumentációt Vállalkozó elektronikusan köteles 
térítésmentesen Megrendelőnek átadni; 

 
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 
 
A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁNAK NAPJA:  
A szerződés aláírásának napját követő naptól számított 10 naptári napon belül. 
600. nap (20…………..) 

Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett. 
 
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni. 
 
7. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE 
 
5083 Kengyel külterület hrsz.: 0115 
 
8.   FELELŐSSÉG ÉS ÉPÍTÉS SZERELÉSI-VAGYONBIZTOSÍTÁS 

 
8.1.Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés 
biztosítással: 

 
A. Dologi károk 

Biztosítási összeg:   A kivitelezés teljes összege 
Együtt-/társbiztosított:  Kengyel Község Önkormányzata  
                                                      5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
                                                
Kockázat viselési hely:  5083 Kengyel belterület hrsz.: 1471 , hrsz 1469/3  
 
B. Felelősség biztosítás 

Kártérítési limit:  
Dologi és Személyi sérüléses károk esetére - 20 millió 
Ft/kár/biztosítási időszak 
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            Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.  
  
Egyéb záradékok: 

002. záradék - keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő 
alvállalkozó munkáját is igénybe veszi). 

  
119. záradék –a biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében   
lévő  vagyontárgyak (20 millió Ft/kár/biztosítási időszak) 
 

 
 

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az 
építési munka alatt a Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden 
olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi 
sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében 
jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a Megrendelő teljesítési 
helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak 
helyreállítási költségeit is viseli.  
 
8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű 
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében 
történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő 
következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő 
kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó 
abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a 
maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól. 
 
8.4. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a 
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési 
összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a 
fedezetigazolás a Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó 
nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban előírt feltételeknek, az a jelen 
Szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
 
9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ 
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
 
9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha: 

 a kötbérterhes határidőt nem tartja be; 
 hibásan teljesít; 

 
Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás 
teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelemből vagy a hibás 
teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles. 
 
 
9.2. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
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MEGRENDELŐ FELMONDÁSA 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott kivitelezési 
határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek 
a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződésszegés 
következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem 
orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. 
 
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a 
szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a 
Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét 
megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a 
Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 
 
 
 
VÁLLALKOZÓ FELMONDÁSA 
 
Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési 
kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 
60 naptári napot. 
 
 
9.3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Megrendelő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben 
érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a 
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
Megrendelő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:153. § és 6:154. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.  
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Vonatkozó rendelkezések, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:  
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének 
eljárási szabályairól;  
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről;  
c) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 
 
9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR  
 

 Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan 
okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben 
késedelmi kötbért érvényesíteni.  
 

 A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói 
díj 0,5%-a, azaz ………..Ft/nap, azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített 
késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.  
 

 A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
A 30 napot meghaladó késedelem esetén bekövetkező meghiúsulás esetén a késedelmi 
és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

 
 
9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR 
 

 Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni.  

 
 Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a 

szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 
………………..Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.  

 
 A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az 

Megrendelő fizetési számlájára történő megfizetése. 
 

 Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  
- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;   
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;  
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot 

meghaladó késedelembe esik;     
- a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a 

szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik 
el;  

 
 

9.3.3. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG 
HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR 
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 Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 
kötelezettségeit nem teljesíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a 
kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó 
vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett 
munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka 
 

 Vállalkozó felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok 
vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint az egyes 
beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 
szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyag és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a 
vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. 
 

 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres 
átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot 
meghaladó időszak vonatkozásában: 36 hónap + …… hónap (értékelési szempont, 
Vállalkozó megajánlásának megfelelően) 

 
 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a 
Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 
használatára vezethető vissza. 

 
 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre 

vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező 
jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 
ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 
vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A 
jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése 
esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő 
szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a  kötelező 
alkalmassági időt az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet 
valamint a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező 
jótállásról) előírásai az irányadók. 
 

 A Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 
tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél 
hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és 
minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és 
szabványokban meghatározott minőségben teljesít. 

 
 
9.4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
Vállalkozási szerződés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthető, ha 

- szerződő felek között műszaki átadás - átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult  
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó 

megfizette. 
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10. KÉPVISELET 
 
MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE 

Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 

VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE: 
Név: ……….. 
Cím: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben. 
 
 
MEGRENDELŐ MŰSZAKI ELLENŐRE 

Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
Kamarai tagsági szám: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 

VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE 
Név:  ……….. 
Cím: ……….. 
Kamarai tagsági szám: ……….. 
Tel: …….…. 
E-mail cím: …….…. 

 
 
Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül 
fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban 
tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, 
hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően lehet. 
 
 
11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1.  Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.  

11.2.  A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn 
belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő 
időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitűzött időpontot legalább 
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15 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha 
a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.  

11.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik 
személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.  

11.4. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a 
szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási 
dokumentációval együtt köteles átadni. 

11.5.  A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felelős műszaki vezetőnek a 
kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia 
kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították. 

11.6.  A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban 
átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági 
nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A 
felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi. 

11.7.  Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál 
hosszabb nem lehet. 

11.8.  Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, 
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 
(Ptk.).  

 
11.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelőnek az 

építési munkaterületet, továbbá átadja 1 eredeti és 3 másolati nyomtatott példányban az 
építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, 
kivitelezői nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre, az 1997. 
évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerződésre, 
tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszerű aláírással, alvállalkozók kivitelezői 
nyilatkozatait, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának 
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, az építmény, 
építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan egyéb 
hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély 
vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Megrendelőt megillető építési 
naplópéldányt annak összes mellékletével, minden szakág felelős műszaki vezetőjének 
nyilatkozatával, a jótállási dokumentumokat, az alábbi utasításokat, jegyzőkönyveket, 
terveket. 

 
 
15. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT 
 
12.1. A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől 

számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati 
eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati 
eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót 
az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, 
az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt. 
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16. ALVÁLLALKOZÓK 
 
13.1.  Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-

ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített 
alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy 
annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.  

 
a) A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó 
alvállalkozót vesz igénybe: ………….… 
b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………. 

 
13.2.  A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban 
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 
13.3.  A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó 

jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) 
bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének 
időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

  
13.4.  Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozóként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 
 
17. EGYÉB FELTÉTELEK: 

14.1.  A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált 
anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és 
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előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses 
cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

14.2.  A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti 
be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő 
kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt-vel 
összhangban valósítható meg. 

14.3.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

14.4.  Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletben foglaltakat. 

14.5.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

14.6.  Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 
ha 

c) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  

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

14.7.  Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

14.8.  A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.9.  Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 



143 
 

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

14.10.  Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos 
vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 

14.11.  Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, 
adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti 
titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt 
bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő 
hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem 
engedhet, ezekről információkat nem nyújthat. 

14.12.  Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben 
lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és az 191/2009. (XI.15.) 
Korm. rendeletben előírtakra.  

 
14.13.  A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására 
is. 

15.  KIFOGÁSOK, JOGVITA  
 
15.1.  A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti 

egyeztetéssel kötelesek rendezni. 
 
15.2.  Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, 

telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben 
foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés 
érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később. 

 
15.3.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó 
rendelkezéseket - a Kbt. 44. §-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt 
előírásokra tekintettel - jelen Szerződés teljesítése során megtartják. 

 
15.4.  Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az 
Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a 
rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy a szerződés 
lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 
Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésre még nem került sor – a szerződéstől eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1a) bekezdés alapján). Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások 
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megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az 
Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes 
szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar 
Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó 
nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését 
vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.. Az illetékes ellenőrző szervezetek 
részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 
tagadható meg. 

 
15.5.  A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, 

hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren 
kívül rendezzék.  

          Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Szerződő Felek –
értékhatártól függően – a Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a Szolnoki Törvényszék 
illetékességét kötik ki.  

 
15.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen 

lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.  

 
15.7.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. 

rendelkezéseinek maradéktalan megtartását. 
 
15.8.  Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a 

Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 
jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 
 
15.9.  Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) 
példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti. 

 
Kengyel Község Önkormányzata […………] 

 
Kengyel, 2019. […] hó [...] napján 

 
Aláírás: 
 

……………………………. 
Képviseli:  

…………… 
polgármester  

 
P.H. 

 

[…], 2019. […] hó [...] napján 
 
Aláírás: 
 

…………………………………. 
Képviseli: 

… 
 

P.H. 
 

Megrendelő Vállalkozó 
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Mellékletek:  
 

1. számú melléklet Árazott költségvetés  
2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv  
3. számú melléklet C.A.R. felelősségbiztosítás  
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V. KÖTET 
 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 
- műszaki leírás 
tervezői iratanyagok 

- kivitelezési tervdokumentáció 
- árazatlan költségvetési kiírások 

- hatósági engedély, engedélymentes nyilatkozat 
 
 

 

 



  
 
 

Előterjesztés 
Képviselő-testület 2019. május 23-i ülésére 

 
 
A TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezé-

sére ajánlat kérés 
 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat által benyújtott, és  elnyert TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai ér-
tékeinek megőrzése pályázattal kapcsolatosan a kivitelezési munkák lebonyolítására az elektronikusan megkül-
dött összeállított ajánlati felhívás alapján   ki kell jelölni cégeket ajánlat kérésre. 
 
 
Kivitelezési munkák: 

1.) Aqua Holding Kft. 
    6760 Kistelek Rákóczi út 17. 
    Képviseli :Bálint Erika ügyvezető igazgató 
2.) Creator Building Kft. 
     6060 Tiszakécske Kőrösi utca 4. 
     Képviseli  Szőke Bernadett ügyvezető igazgató 

3.) Stabil Bau 21 Kft. 
     5000 Szolnok, Boldog Sándor István Körút 15. 
     Képviseli : Pataky Béla ügyvezető igazgató 
4.) LA-ZA Color Kft. 
    5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55. 
    Képviseli : Barna Péter ügyvezető igazgató 

5.) Türei és Társa Kft. 
     2740 Abony Munkácsi út 4. 
     Képviseli : Türei István ügyvezető igazgató 
6.) KOMA EXCLUSIVE 
     5200 Törökszentmiklós, Liszt Ferenc utca 14. 
     Képviseli: Kocsis Béla ügyvezető igazgató 

 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 
_____/2019.(V.23.) Kt. 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
 
TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivi-
telezési feladatainak elvégzéséhez ajánlat kérés 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.2.1-16-JN1-2017-
0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat kivitelezési fel-
adatainak elvégzéséhez ajánlat tételre felkéri, felhívja az alábbi cégeket: 

 1.) Aqua Holding Kft. 
      6760 Kistelek Rákóczi út 17. 

 2.) Creator Building Kft. 
      6060 Tiszakécske Kőrösi utca 4. 



 3.) Stabil Bau 21 Kft. 
      5000 Szolnok, Boldog Sándor István Körút 15. 

 4.) LA-ZA Color Kft.  
     5362 Tiszaörs Rákóczi Ferenc út 55. 

 5.) Türei és Társa Kft. 
      2740 Abony Munkácsi út 4. 

6.)   KOMA EXCLUSIVE  
        5200 Törökszentmiklós, Liszt Ferenc utca 14. 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Érintett közbeszerzők 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2019. május 23. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 

 




