MEG HÍVÓ

FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐ-T EST ÜLET E
2018. SZEPT EMBER 27-é n – CSÜT ÖRT ÖKÖN – 15,00 ÓRAKO R
ÜLÉST T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri tájékoztató
2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
3. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év
munkatervének véleményezéséről
4. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde MI ÓVODÁNK Helyi
Pedagógiai programjának elfogadásáról
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójához való csatlakozásról
6. Hozzájárulás Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti ingatlan
tulajdonjogának földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
7. Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földhasználati
szerződés megkötéséről a Mr. Klíma 0 Energy Kft-vel
8. A behajthatatlannak minősített követelésekről
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
Valamennyi intézményvezető
3. és 4. napirendhez:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője
Fegyvernek, 2018. szeptember 20.
Tatár László
polgármester

1.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Polgármesteri tájékoztató
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Tatár László polgármester

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. szeptember 19.
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F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptemb er 27-ei ü lésére
a két ü lés közötti eseményekről, intézkedésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:





I.

Szeptember 1-én az O rczy Anna K atoli ku s Általános Iskola é s
Óvoda tanévnyitóval egybekötött szent misén vettem részt.
Szeptember 3-án a Móra Ferenc Általános Iskola tanévn yitójára
kapta m meghívást.
Szeptember 5-én a Tiszai árví zvéd elmi rend szer ki építése
Fegyvern eken cí mű sajtónyi lvános eseményen vettem részt.
Szeptember 17-én a K uncsorbai szenn yví zcsatorna kiépítéséve l
kapcsolatos lakossági fórumon voltam.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján
biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
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- rendkívüli települési támogatás elutasítás
- kamatmentes kölcsön
- természetbeni szociális ellátás
-

II.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2018. augusztus 31-ig:
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III.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2018.(IX.27.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. szeptember 20.
Tatár László
polgármester

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2018.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

bevétel főösszegét
működési célú bevétel
fejlesztési célú bevétel
finanszírozási célú bevételeit
kiadás főösszegét
működési célú kiadás
fejlesztési célú kiadás
finanszírozási célú kiadásait
Költségvetési egyenleg

Összes
előirányzat
(eFt)
2.660.445
2.537.988
122.457
1.113.528
2.660.445
1.597.997
1.013.048
49.400

2.§.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:
(eFt)
I.
II.
Mindösszesen
Működtetési Felhalmozás
célú bevétel összesen
1.) Állami támogatás
595.059
14.917
609.976
2.) Működtetési bevétel
330.618
0
330.618
3.) Közhatalmi bevétel (helyi
97.000
0
97.000
adó)
4.) Gépjárműadó
15.000
0
15.000
5.) Támogatás értékű bevétel
367.313
100.000
467.313
Megnevezés

6.) Átvett pénzeszköz
7.) Kölcsön törlesztése
8.) Saját, felhalmozási
bevétel

c.

10.470
9.000
0

0
0
7.540

10.470
9.000
7.540
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9.) Finaszírozási bevételek
MINDÖSSZESEN:

1.113.528
2.537.988

0
122.457

1.113.528
2.660.445

3.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)
Kötelező
feladat

ÖSSZESEN:
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
ÁH-on kívülre
Ellátottak
pénzbeli juttatásai
Támogatások ÁHon belülre
Tartalék
Adott kölcsönök
Finanszírozási
kiadások
ÁH-on
belüli
megelőlegezések

1.587.164
692.168

Önként
vállalt
feladat
57.833
27.689

1.644.997
719.857

113.752

5.967

119.719

569.025
16.679

24.177
0

593.202
16.679

6.519

0

6.519

106.215

0

106.215

5.315
9.000
47.000

0
0
0

5.315
9.000
47.000

21.491

0

21.491

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Támogatásértékű
kiadás
beruházásra
Munkált.lakáscélú
támogatás
beruházásra
Önkormányzati
beruházás
Önkormányzati
felújítás

Összesen

1.014.728
0

Önként
vállalt
feladat
720
0

Összesen

1.015.448
0

0

0

0

966.637

720

967.357

41.111

0

41.111

3

Részesedések
Finanszírozási
kiadások
Tartalék

15
2.400

0
0

15
2.400

4.565

0

4.565

I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt
Kötelező
feladat

MINDÖSSZESEN:

2.601.892

Önként
vállalt
feladat
58.553

Összesen

2.660.445

4.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

Létszámkeret (álláshely):
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből diákmunka
ebből GINOP
ebből közalkalmazott
ebből polgármester
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B)
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Csorba
Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Fegyverneki
Telephelye 16,875 fő

fő
305,89
167.56
41,08
7,63
222,41
202,14
2,27
2,50
14,5
1,00
24,75
16,50
18,75
12,50

5.§.
A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból
és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :
104.540eFt.
Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :52.270eFt-ot.
6. §.
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A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1)
Megnevezés

1.

2.
3.

4.

1.

TARTALÉKOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK
ÖSSZESEN
POLGÁRMESTERI KERET
-szociális segélyek
-szociáis ellátás
-kölcsönök
-nonprofit támogatás
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
BÉRKIEGÉSZÍTÉSE
-felhasználás
VÁLASZTÁSI FELADATOK
-felhasználás
7/2018. (IV.27.) sz rendelet
alapján
-2017. évi
kötelezettségvállalások
-csökkenés
-önkormányzat kötött dologi
személyi kiadások
-csökkenés
-Start közfoglalkoztatási
előleg
-csökkenés
-Állami előleg
-csökkenés
'Normatíva visszafizetési
kötelezettség
-Óvoda NOSK visszafizetési
kötelezettség
'Normatíva visszafizetési
kötelezettség
-Közművelődési
érdekeltségnövelő
rámogatás
-csökkenés
-Önkormányzati elvont
szabad tartalék
-Intézményi elvont szabad
tartalék
FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK
ÖSSZESEN
7/2018. (IV.27.) sz rendelet
alapján
-BM Annaházi mÓvoda
felújítás támogatás
-csökkenés
-Marx K. úti hitel törlesztés
-csökkenés
-TOP-belvíz
-csökkenés
-TOP-Óvoda
-csökkenés
-TOP-zöldváros
-csökkenés
-TOP-energetika
-csökkenés
-TOP-közlekedésfejlesztés
-csökkenés
-Lakásépítési szla
-TRV-értékcsökkenés

EREDETI
előirányzat

I. MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT
előirányzat

II. MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT
előirányzat

14 500 000

30 203 000

44 703 000

-34 823 000

9 880 000

14 500 000

6 618 000

21 118 000

-15 803 000

5 315 000

6 000 000

-3 142 000
-617 000
-839 000
-1 686 000
0

2 858 000

-658 000
0
0
-608 000
-50 000

2 200 000

7 500 000

-2 008 000
-2 008 000
-718 000
-718 000

5 492 000

376 000

282 000

-5 116 000
-5 116 000
0

12 486 000

12 486 000

-10 029 000

2 457 000

7 906 000
-7 906 000

0

0

5 368 000
-5 368 000

0

0

57 970 000
-57 970 000
21 490 000
-21 490 000

0

0

0

0

192 000

192 000

2 265 000

2 265 000

66 000

66 000

968 000
-968 000

0

8 744 000

8 744 000

-8 744 000

0

1 219 000

1 219 000

-1 219 000

0

23 585 000

23 585 000

-19 020 000

4 565 000

23 585 000

23 585 000

-19 020 000

-19 020 000

28 500 000
-28 500 000
600 000
-600 000
214 345 000
-214 345 000
258 935 000
-258 935 000
93 086 000
-93 086 000
164 826 000
-164 826 000
166 912 000
-166 912 000
339 000
23 246 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

339 000
23 246 000

-66 000

282 000

0

0

0
-19 020 000

339 000
4 226 000
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7. §.

Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Fegyvernek Város Önkormányzat

2018. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

Mód.

eredeti ei.
1/2018.
(II.16.)

Mód.

../2018. (V.24.) ../2018. (IX. ...)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

4 968

4 968

4 968

III.Önkormányzat (szakf.)

3 810

33 540

36 143

IV. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

318

0

0

C. Orvosi Rendelő

183

0

0

9 279

38 508

41 111

0

0

0

0

0

0

500
500
500
3 468
4 968

500
500
500
3 468
4 968

500
500
500
3 468
4 968

3 810

0

0

0

33 540

33 540

0
3 810

0
33 540

2 603
36 143

0

0

0

0

0

0

318
318

0
0

0
0

183
183

0
0

0
0

9 279

38 508

41 111

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épület akadálymentesítése (Könytár )
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)
3.) Klubkönyvtár belső festés, parketta csiszolás
4.) Nyílászáró csere gazdasági épület
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás
1.) Szent E. út 149-153. (Leblanc ház) felújítása
062020 Településfejlesztési projektek
1.) 1956-os emlékmű felújítása
091140 Óvodai ellátás működési feladatai
1.) TOP- Óvoda fejlesztés
041237-Közfoglalkoztatás minta
1.) Rába felújítása
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
1.) Eszközfelújítás
Városüzemeltetési Intézmény összesen
C;Orvosi rendelő
1.) Kazánház felújítás
Orvosi rendelő összesen
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2018.10.28 17:10

1/3

Fegyvernek Város Önkormányzat

2018. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

eredeti ei.
1/2018.
(II.16.)

Mód.

Mód.

../2018.
(V….)

../2018.
(IX.….)

0

0

0

378

423

594

III.Önkormányzat (szakf.)

960 017

932 542

955 187

IV. Polgármesteri Hivatal

500

511

988

5 500

5 500

8 000

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

720

1 038

1 038

C. Orvosi Rendelő

763

975

1 550

967 878

940 989

967 357

0

0

0

254
124
0
0

254
124
7
38

254
124
7
38
171

378

423

594

700

700

700

2 032
2 540
0
0

2 032
2 540
158 166
10 160

2 032
2 540
158 166
10 160

0

321

321

0
0
0
0

2 000
0
0
0

2 000
18
214
170

8 890
10 160
0

8 890
0
144 607

8 890
0
144 607

0

203 825

203 825

203 825
249 426
144 607
158 166
89 416
53 905
30 000
6 350
0

0
0
0
0
89 416
53 905
0
6 350
0

0
0
0
0
89 416
53 773
0
6 350
132
59

0

249 426

249 426

0

204

204

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 270
51
60
1 345
22
126

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

534
160
190
145
20
124

II. Művelődési Ház és Könyvtár

A. Gyermekélelmezési Konyha

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Informatikai eszköz beszerzés (fényképezőgép, nyomtató)
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, vasaló, pavilon)
3.) Falimamutartó beszerzése
4.) Porral oltó készülék beszerzése 3 db
5.) Sörpad beszerzése
6.) Hűtő beszerzése
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
III. Önkormányzat
011130 Önkormányzati jogalkotás
1.) 12 db laptop beszerzése
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.)A Róna panzió fűtéskorszerűsítés
2.) gépjármű flotta beszerzése
3.) TOP-Energetika
4.) Finischer beszerzés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.) Motorfűrész beszerzése
041237 Minta közfoglalkoztatás
1.) Tejház
2.)0242/32 ingatlan vásárlás
3,) Fejőgép sajtárral
4.) fűkasza beszerzése
045120 Út autópálya építés
1.) 4-es főút körforgalmi komplett terve
2.) Finisher beszerzése
3.) TOP-Közlekedésfejlesztés
047410 Ár és belvízvédelem
TOP-Belvíz
062020 Településfejlesztési projektek
TOP-Belvíz
TOP-Óvoda-Bölcsőde
TOP-Közlekedésfejlesztés
TOP-Energetika
TOP-Zöldváros
EFOP-Esélyotthon
BM-Annaházi óvoda
Sportcsarnok tervezés
1 db laptop beszerzése(támogatás)
1 db multifunkciós nyomtató
091140 Óvodai elláztás működtetési feladatok
TOP-Óvoda-Bölcsőde
081030 Sportélétesítmények edzőtáborok működtetése
Ingatlan beszerzés
066020-Város és községgazdálkodás
1.) Engedélyes építési terv Orvosi rendelő Ady E. út
2.) 1 db monitor beszerzése
3.) sarokcsiszoló
4.) 1100 db kuka beszerzése
5.) irodai szék beszerzése
6.) mobil klíma beszerzése
081030 -Sportlétesítmény működtetése fejlesztése
1.) 1 db vízibicikli
2.) 2 db kajak
3.) 1 db túra kenu
4.) 1 db kenu
5.) 4 db evező
6.) Mentőmellények

3. melléklet
2018.10.28 17:10
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Címek,alcímek,szakfeladatok

7.)Mentőgyűrűk
8.) sportkomplexumalaptérkép
045120 - Út autópálya építés
1.) Csillag út építése
Önkormányzat összesen
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC
2.) Telefonkészülék beszerzése
3.) 2 db digitális telefonkészülék
4.) 3 db forgószék beszerzése
5.) légkondicionáló berendzés
Polgármesteri Hivatal összesen

../2018.
(V….)

1/2018.
(II.16.)

../2018.
(IX.….)

0
0

0
0

28
559

0
960 017

0
932 542

17 550
955 187

500
0
0
0
500

500
11
0
0
0
511

500
11
15
68
394
988

373
2 400
600
1 000
1 000
127
0
5 500

373
2 400
600
1 000
1 000
127
0
5 500

373
2 400
600
1 000
1 000
127
2 500
8 000

720
0
0
0
0
720

720
76
90
76
76
1 038

720
76
90
76
76
1 038

635
68
60
0
0
0
763

617
87
60
182
29
0
975

617
87
60
182
29
575
1 550

967 878

940 989

967 357

A;Gyermekélelmezési konyha
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)
2.) 2 db elektromos főzőüst beszerzése
3.) 1 db olajsütő beszerzése
4.) 1 db elektromos sütő beszerzése
5.) 1 db kétajtós hűtőszekrény beszerzése
6.) informatikai eszköz beszerzés
7.) Tálalókonyha kialakítása Szent E. út 172.
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Városüzemeltetési Intézmény
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése
2.) Irodai forgószék 2 db
3.) Akkus fúró
4.) Csempevágó
5.) Szalagcsiszoló
Városüzemeltetési Intézmény Összesen
C;Orvosi rendelő
1.) 2 db Számítógép monitorral
2.) Vérnyomásmérő, otoscop, elemlámpa, kerékpáárpumpa
3.) Kerékpár vásárlás
4.) Kazánház felújítás
5.) Bojler beszerzése
6,) szoftver, számítógép monitor, , kerékpár bojler, mérleg
Orvosi rendelő összesen
BERUHÁZÁS mindösszesen

3. melléklet
2018.10.28 17:10
3/3

1

2.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:
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Készítette:

Temesváriné Bozsó Ágnes

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
2018. szeptember 21.
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Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület
dönt.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. februári ülésén az 1/2018.(II.16.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 2.478.348 eFt
főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét egy alkalommal módosította a Képviselőtestület.
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 72.417 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé:
Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és
kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok,
bevételi oldalon az állami támogatás), GINOP közfoglalkoztatás 3 fő, diákmunka kiadásai és
bevételei, felhalmozási kiadások változásai.
Ezen kívül a javaslat tartalmazza a 2018. évi kötelezettségvállalásokat, technikai tételeket az
alábbiak szerint:
A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.660.445 eFt-ra
módosul.

I.
FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Működési célú átvett pénzeszköz
Óvoda
- alapítványi támogatás Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért
Alapítványtól nyári táborra

-7.149.000 Ft
30.000 Ft

30.000 Ft
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Intézményfinanszírozás :
-7.179.000 Ft
Óvoda
Intézmény finanszírozás:
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció előirányzatra
73.000 Ft
- Szapárfalui Óvoda átadáshoz kapcsolódó
= óvodapedagógusok bértámogatás előirányzat csökkenése (3/12 rész)
-4.640.000 Ft
= óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatás
előirányzat csökkenése (3/12 rész)
-200.000 Ft
= óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatás előirányzat
csökkenés (3/12 rész)
-1.102.000 Ft
= óvodaműködtetési támogatás előirányzat csökkenés
-817.000 Ft
- óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások kiegészítő támogatás
előirányzat csökkenése (jogosultak nyugdíjazása miatt)
-522.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés igény Gyed-ről visszatérő pedagógus szabadságra jutó
bér és járulék előir. emelkedésre (köt.fela.)
847.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés igény csökkenés amit a pedagógusok munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása nem fedezett (köt.fela. Szfalu átadás)
-323.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés igény csökkenés gyógypedagógiai asszisztens létszám
csökkenése miatti előir. csökkenés (2018.09.01-től napi 8 óráról 4 órára, önk.váll.) -346.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés igény csökkenés
csökkenése miatti előir. csökkenés ped. pótlék kiegészítés csökkenés és étkezési hozzájár.
csökkenés miatt (önk.váll.)
-166.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció előirányzatra
17.000 Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:

-7.149.000 Ft

A személyi juttatások :
-5.311.000 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom módosítani:
Óvoda
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
60.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-257.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
257.000 Ft
- Szapárfalui Óvoda átadáshoz kapcsolódó
= óvodapedagógusok alapilletmény előirányzat csökkenése (3havi)
-3.999.000 Ft
= óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapilletmény előirányzat
csökkenés (3havi)
-1.159.000 Ft
= céljuttatás előirányzatának csökkenése
-521.000 Ft
= pedagógus pótlék kiegészítés előirányzatának csökkenése (önk.váll.)
-51.000 Ft
= étkezési hozzájárulás előirányzatának csökkenése
-75.000 Ft
- alapilletmény csökkenés gyógypedagógiai asszisztens létszám csökkenése miatti
előirányzat csökkenés (2018.09.01-től napi 8 óráról 4 órára, önk.váll.)
-289.000 Ft
- alapilletmény előirányzat növekedés gyedről visszatérő pedagógus szabadságra jutó
bére miatt
709.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
14.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-6.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
6.000 Ft
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Járulékok:
-1.051.000 Ft
A járulékokat javaslom módosítani a bér változással összefüggésben
Óvoda
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka
13.000 Ft
- technikai tétel: járulékon belüli átcsoportosítás szoc.hozzájárulásból
-10.000 Ft
- technikai tétel: járulékon belüli átcsoportosítás munkáltatói táppénzre
10.000 Ft
- Szapárfalui Óvoda átadáshoz kapcsolódó
= óvodapedagógusok alapilletmény és céljuttatás előirányzat csökkenéshez
kapcsolódó járulék (3havi)
-875.000 Ft
= óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapilletmény és céljuttatás
előirányzat csökkenéshez kapcsolódó járulék (3havi)
-233.000 Ft
= pedagógus pótlék kiegészítés járulék előirányzatának csökkenése (önk.váll.)
-10.000 Ft
= étkezési hozzájárulás SZJA előirányzatának csökkenése
-13.000 Ft
= étkezési hozzájárulás EHO előirányzatának csökkenése
-17.000 Ft
- alapilletmény csökkenés gyógypedagógiai asszisztens létszám csökkenése miatti
előirányzat csökkenéshez kapcsolódó járulék csökkenés
-57.000 Ft
- alapilletmény előirányzat növekedés gyedről visszatérő pedagógus szabadságra jutó
béréhez kapcsolódó járulék növekedés
138.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka
3.000 Ft
Dologi kiadások:
Óvoda
- kötött dologi kiadásra, ezen belül egyéb szolgáltatási díj (belépők önk.váll.)
- Szapárfalui Óvoda átadáshoz kapcsolódó
= foglalkoztató anyag előirányzat csökkenése
= fejlesztő játék előirányzat csökkenése
= egyéb óvoda felszerelések előirányzat csökkenése
= tisztítószer előirányzat csökkenése
= karbantartási anyag előirányzat csökkenése
= telefondíj előirányzat csökkenése
= áramdíj előirányzat csökkenése
= gázdíj előirányzat csökkenése
= víz- és csatornadíj előirányzat csökkenése
= hulladékszállítás előirányzat csökkenése
= energia kiadások ÁFA előirányzat csökkenése
= egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzat csökkenése

-787.000 Ft
30.000 Ft
-100.000 Ft
-39.000 Ft
-70.000 Ft
-43.000 Ft
-90.000 Ft
-10.000 Ft
-14.000 Ft
-240.000 Ft
-28.000 Ft
-9.000 Ft
-69.000 Ft
-174.000 Ft

Létszám változása
2018. szeptember 1-től 4fő pedagógus és 2fő dajka az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda állományába kerül, ami 1,5fő álláshely csökkenést jelent. Önként vállalt feladatként
gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatása napi 8óráról napi 4órára csökken, ami 0,12fő
álláshely csökkenést jelent. Így az álláshelyek száma 42,70-ről 41,08-ra csökken.
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II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

871 eFt

Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 871 eFt

-Önkormányzati kiegészítés I. (098161)
Egyéb szolgáltatások költségeinek évközbeni növekedése miatt
(zenei szolg.,táncház,személyszállítás)
Beruházás, egyéb tárgyi eszköz beszerzés (sörpad,hűtő)

871 eFt
700 e Ft
171 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint:
Személyi juttatások (0511)
-technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből)0511011
-technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására,
közl.költségtérítésre) (0511011-0511131)

871 eFt

– 105 e Ft
+ 105 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
Egyéb szolgáltatások költségeinek évközbeni növekedése miatt
700 e Ft
(zenei szolg.,táncház,személyszállítás) 053371
A Felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641)
171 e Ft
(sörpad, hűtő)

700 eFt

171 eFt

III. ÖNKORMÁNYZAT

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
897
Személyi juttatások
700
51231 Külső személyi juttatások
700
=-bizottsági díjak
JÁRULÉKOK
05242
Egészségügyi hozzájárulás
kapcsolódó járulélol

700
197
188
188
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05271

SZJA

9

013350 - Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
19
Működési bevételek
094021

19

Szolgáltatások ellenértéke
Vagyonkezelési szerződés
alapján TRV

19
19

Kiadás összesen:

661

MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK

4

05241

EHÓ

2

05271

SZJA

2

DOLOGI KIADÁSOK
0531231

Hajtó kenőanyag
azfaltterítő felhasználás

0531241

5
5
136
136

Egyéb szolgáltatások
TOP-Energetika
projektmenedzsment
költségek átvezetése (egyéb
dologi kiadásokra

0533791

205

Karbantartás, kisjavítás
munkahenger, gázkészülék
karbantartás, aszfaltterítő
karbantartás,

053371

205

Munkaruha, védőruha
védőkesztyű beszerzés

053341

657

Más egyéb szolgáltatások

-3 683

-3 683

124

7

-értékbecslés,
vill.szabványossági vizsgálat,
kulcsmásolás
053511

Működési Áfa
II. módosításhoz kapcsolódó
áfa

053551

124
127
127

Egyéb dologi
TOP-Energetika
prj.menedzsment 1-4
résszámla

3 743
3 683

60

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Támogatások
Működési célú
091121

5 163
-9 754
Egyes köznevelési feladatok
támogatása
óvodaegység átadása miatt

091131

-7 271

-10 000

-10 000

Működési célú költségvetési
támogatások és kiegészítő
támogatások
-5-8 havi bérkompenzáció

091161

-7 271

Szociális és gyermekjóléti
támogatások
Óvoda és iskola átadás miatt

091151

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

2 518

2 518

Elszámolásból származó
bevételek
2017. évi elszámolásból
szármató bevétel

4 999

4 999
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Felhalmozási célú
092111

14 917

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatások
BM-Csillag út építés
pályázati összeg

14 917

14 917

Kiadás összesen:

05502111

66

Előző évi elszámolásból
származó kiadások
visszafizetési kötelezettség

66
66

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

Bevétel összesen:

0

Kiadás összesen:

-11 518

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
=Működési c. támogatásértékű kiadások

05506081

576
576

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülretársulások és költségvetési
szerveik

576

bérkompenzáció+járulék

576

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0591511

Óvoda és Bölcsöde
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
ÓVODA
-kiegészítő pótlék
-Állami
=Önkormányzati kiegészítés

0591521

-12 094

Művelődési Ház és Könyvtár
finanszirozása

-7 179
90
0
-7 281
12
871

9

-kulturális illetménypótlék
=Önkormányzati kiegészítés
0591531

=Önkormányzati kiegészítés

4 066
365
3 701

Gyermekélelmezési Konyha
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati kiegészítés
-Állami

0591551

871

Polgármesteri Hivatal
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591541

0

-7 062
438
2 500
-10 000

Mg.Városüzemeltetési és
fejl.int. finanszírozás
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

428
438

=Önkormányzati kiegészítés
0591561

0

Orvosi Rendelő
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati kiegészítés

-3 218
59
-3 277

031030 - Közterület rendjének fenntartása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
0511031
Céljuttatás
-mezőőrök jutalma
0511101

Egyéb költségtérítések

ei. Módosítás

366
150

150
125

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
491
366

10

-kiküldetés
0511132

125

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

91

bérkompenzáció 5-8 hó

57

betegszabadság

34

JÁRULÉKOK
05211

71
Szociális hozzájárulási adó

71

bérkompenzáció 5-8 hó

11

egyéb módosításhoz
kapcsolódó

60

DOLOGI KIADÁSOK
0532111

053511

053411

Internet
várható éves költség
Működési célú előzetesen
felszámított általános
forgalmi adó
-módosításhoz kapcsolódó
Áfa
Kiküldetés kiadásai

54
30
30
8
8
6

-dolgozónak fizetett
kiküldetés
053551

6

Egyéb dologi kiadások
-fegyverntartási engedély

10
10

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 479
390

=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511031

0511131

Céljuttatás, projektprémium
-jutalom kifizetés tartalék
terhére
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

368
247
247
121

11

-foglalkoztatottak egyéb
juttatásai betegszabadság

121

=Külső személyi juttatások
051231

Egyéb külső személyi
juttatás

22

-külső személyi juttatások

22

JÁRULÉKOK
05211
Szochó
-módosításhoz kapcsolódó
-jutalom kifizetés tartalék
terhére
05252
Táppénz hozzájárulás
-táppénz
DOLOGI KIADÁSOK
0531231
Hajtó és kenőanyag
felhasználás
0531241
Munkaruha, védőruha
felhasználás
053341
Karbantartás
-átvezetés Egyéb
szolgáltatásról
-Targonca hűtő javítás
053361

053371

053511

22

116
76
28
48
40
40
973
700
700
25
25
564
523
41

Szakmai tev. Segítő
szolgáltatások

399

-átvezetés egyéb
szolgáltatásokról

399

Egyéb szolgáltatások

-922

-átvezetés

-523

-átvezetés karbantartásokra

-399

Működési célú előzetesen
felszámított általános
forgalmi adó
-módosítással kapcsolatos

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

207
207

12

Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevételek összesen:
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
0916061

ei. Módosítás

Egyéb támértékű bevétel

36 534

Hagyományos 50fő
(100%)2018.03.012018.06.30-ig bér+j 13.907
dologi 1778

15 684

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.05.22-08.31-ig
299560,- Ft bér+járulék

300

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.07.02-08.31-ig
178.958,- Ft bér+járulék

179

Hagyományos 35fő
(100%)2018.07.012019.02.28-ig bér+j
20.371.061

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
36 534
36 534

20 371

KIADÁSOK összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
051101141

ei. Módosítás

37 555
32 552
32 515

Közfoglalkoztatottak bére

31 668

Hagyományos 50fő
(100%)2018.03.012018.06.30-ig

12 671

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.05.22-08.31-ig

273

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.07.02-08.31-ig

163

13

Hagyományos 35fő
(100%)2018.07.012019.02.28-ig
0511031

0511132

Céljuttatás, projektprémium
-jutalom kifizetés tartalék
terhére
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

382

-betegszabadság

465

=Külső személyi juttatások
Egyéb külső személyi
051232
juttatások
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó
Hagyományos 50fő
(100%)2018.03.012018.06.30-ig

053511

465

37
37
3 218
3 163
1 235

27

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.07.02-08.31-ig

16

-jutalom kifizetés tartalék
terhére
05252
Táppénz hozzájárulás
DOLOGI KIADÁSOK

053371

382

Hagyományos 1 fő (100%-os
képzés) 2018.05.22-08.31-ig

Hagyományos 35fő
(100%)2018.07.012019.02.28-ig

0531261

18 561

Mindazok melyek nem
számolhatók el szakmai
anyagként(gagyományos 50
fő aszfalt)
Egyéb szolgáltatások
(munkavédelmi
szolgáltatások)
Működési célú előzetesen
felszámított általános

1 810

75
55
1 785

1 400

5
380

14

forgalmi adó
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
0916061

Egyéb támértékű bevétel

ei. Módosítás

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094021

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb működési bevételek
munkaeszköz tartozás
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak sz.juttatásai
094111

051101141

0511032

0511131

2 119
2 098
21
17 370
3 330
3 265

Közfoglalkoztatottak bére

-1 899

átvezetés betegszabadságra

-1 899

Céljuttatás, projektprémium

4 087

-jutalom kifizetés tartalék
terhére

4 087

Fogl. Egyéb személyi
juttatása

1 077

betegszabadság

1 077
65

=külső sz.juttatásai
051231

Egyéb külső személyi
juttatások

MUNKAADÓKAT TERHELŐ
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó
-jutalom kifizetés tartalék
terhére
Egyéb külső személyi
juttatások
05241
Egészségügyi hozzájárulás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
2 119
0

65
359
290
277
13
2

15

05251
Táppénz hozzájárulás
05271
Személyi jövedelemadó
DOLOGI KIADÁSOK
0531171
Vegyszer
0531221
Irodaszer
0531231
Hajtó és kenőanyag

0531261

Mindazok melyek szakmai
anyagként nem számolhatók
el (alkatrészek, Rába,
kombájn..)

0532111
0533111
0533121
0533131

Internetdíj
Villamos energia
Gázdíj
Vízdíj
Egyéb
053371
szolgáltatások(munkavédelmi
szolg, műszaki vizsga
Működési célú előzetesen
053511
felszámított általános
forgalmi adó
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás
056221

05641

05671

66
1
10 676
3 150
6
1 600

1 500

10
160
300
100
350

3 500
3 005
402

Termőföld vásárlás

18

0242/32 hsz Polgár Istvánné

18

Egyéb t. beszerzése léteítése

302

-fejőgép sajtárral
-fűkasza

168
134

Beruházás Áfa

82

-fejőgép sajtárral
-fűkasza

46
36

=Felújítás
05731

05741

2 603
Egyéb te. Felújítás

2 049

Rába felújítás

2 049

Felújítás Áfa

554

Rába felújítás

554

16

042120 - Mezőgazdasági támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

ei. Módosítás

042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Kiadások összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=FOGLALKOZTATOTTAK
JUTTATÁSAI
0511031
Céljuttatás

0511132

395
197
197

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

198

betegszabadság

124
74

=külső személyi juttatások
051231

Egyéb külső sz.jutt.

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0
2 084
418

jutalmak

-bérkompenzáció 5-8. hó

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

23
23
23

Járulékok
05211

05251

58
Szociális hozzájárulási adó

38

betegszabadság

24

-bérkompenzáció 1-4. hó

14

Táppénz

20

DOLOGI KIADÁSOK
0531171
0531261

Vegyszer
Átvezetés '0531261-ről
Szakmai anyagként nem
számolható
Átvezetés '0531171-re

1 608
6 607
6 607
-6 607
-6 607

17

053361

Szakmai tevékenységet
segitő szolgáltatások

0533791

Más egyéb szolgáltatások

1 200

lucerna, széna, kaszálás
sodrás, gabona tisztítás

1 200

053551

Egyéb dologi kiadások

41

053511

Működési Áfa

042220 - Erdőgazdálkodás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

25

342

ei. Módosítás

ei. Módosítás

DOLOGI KIADÁSOK
0531231

178

Hajtó és kenőanyag
fakitermelés

053511

140

Működési Áfa
fakitermelés

045120 - Út, autópálya építése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

38

ei. Módosítás

DOLOGI KIADÁSOK
0533791

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
178

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
17 614
64

Más egyéb szolgáltatások
TOP Közlekedésfejlesztés
saját forrás, nyomtatás,
közműegyeztetés,
fénymásolás, sokszorosítás,
térképmásolat

ei. Módosítás

50

18

053511

Működési Áfa
TOP Közlekedésfejlesztés
saját forrás, nyomtatás,
közműegyeztetés,
fénymásolás, sokszorosítás,
térképmásolat

14

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

17 550

=Beruházás
05621

17 550
Ingatlanbeszerzés létesítés

Csillag út építés 17550e Ft
2633 eFt önerő

05671

13 819

Beruházás Áfa

Csillag út építés 17550e Ft
2633 eFt önerő

3 731

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
053371

64

Egyéb szolgáltatások
TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódó közbeszerzés,
prj.managemant,
nyilvánosság marketing,
kommunikáció
TOP 1.2.3-15 Belvíz

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
64

-3 050

50

19

053551

Egyéb dologi kiadások
TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódó közbeszerzés,
prj.managemant,
nyilvánosság marketing,
kommunikáció

053511

3 050

Működési Áfa
TOP 1.2.3-15 Belvíz

14

051030 - Nem veszélyes hulladék, vegyesbegyűjtése, szállítása, átrakása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:
Felhalmozási célú kiadások
= részesedések
05651

15
15

Részesedések beszerzése

15

NHSZ Tisza üzletrész
vásárlás

15

051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:
Dologi kiadások
0531261

053511

Mindazok melyek szakmai
anyagként nme
számolhatóak el

50

állati hulla klórmész

50

Működési előzetes Áfa

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
15

816

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
866
866

20

állati hulla klórmész

14

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Dologi kiadások
0531231

0531261

053341

053511

Hajtó és kenőanyag

30

adalékanyag kenőzsír

30

Mindazok melyek szakmai
anyagként nme
számolhatóak el

6

üzemanyag kanna

6

Karbantartás, kisjavítás

280

rakodó üzemórás szerviz,
gumicsere, szerelés javítás

280

Működési előzetes Áfa

85

II. mód. Kapcsolódó

85

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0
401
401

ei.

ei.

21

szám
Bevételek összesen:
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
0531221

0533741

053511

053551

Módosítás Módosítás
0
375
316

Irodaszer

6

EFOP saját erő

6

Szállítás

2

EFOP saját erő

2

Működési Áfa

3

II. mód

3

Egyéb dologi kiadások

305

-energetikai tanúsítványok,
közműegyeztetések,
szkennelés

305

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

59

= Beruházás
05631

59
Informatikai eszköz
beszerzések

150

1 db laptop

104

1 db multifunkciós nyomtató
05641

05671

46

Egyéb tárgyi eszköz
beszerzés, létesítes

-132

technikai tétel

-132

Beruházás Áfa

41

1 db laptop

28

1 db multifunkciós nyomtató

13

22

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
0 Nyilvántartási számlák
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

14 409

Támogatás értékű bevételek
0916061

Támogatás értékű bevételek
J-NK-SZ Megyei
kormányhivatal, diákmunka
támogatása
GINOP-5.1.1-15-2015-00001
3 FŐ foglalkoztatása 8+4 hó
100%

0916071

13 991
10 391

5 273

5 118

Helyi önk. Kvtési szerveiktől

3 600

2017. évi városnaphoz
kapcsolódó pe. Átvétele

3 600

Működési bevételek
094012

094062

094112

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

418

Készletértékesítés ellenértéke

310

-térkő, szegélykő értékesítés

310

Kiszámlázott általános
forgalmi adó

84

-kapcsolódó Áfa

84

Egyéb működési bevételek

24

túlfizetés visszatérítés
közszolgáltatók

24

Kiadások összesen:

-16 863

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

9 376
9 376

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05110111

Közalkalmazottak bére

8 583

23

§0511031

0511131

051231

diákmunka 2018.július02augusztus 31-ig 50fő 6 órás
éves stat: 2,27 fő

3 377

GINOP pályázat 8+1 havi
bér 3 fő 2018. 03.052018.10.31-ig és tovább
foglalkozatatás

4 664

GINOP pályázat +1 havi bér
3 fő 2018. 03.05-2018.10.31ig és tovább foglalkozatatás

542

Céljuttatás prj. Prémium

340

-módosításig

340

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

89

-módosításig betegszabi

11

bérkompenzáció 5-8. hó

78

Egyéb külső

364

JÁRULÉKOK
05211

1 308
Szociális hozzájárulási adó
bérkompenzáció 5-8. hó

05241

15

diákmunka 2018.július02augusztus 31-ig 50fő 6 órás
éves stat: 2,27 fő

659

GINOP pályázat 8+1 havi
bér 3 fő 2018. 03.052018.10.31-ig és tovább
foglalkozatatás

455

GINOP pályázat +1 havi bér
3 fő 2018. 03.05-2018.10.31ig és tovább foglalkozatatás
Egészségügyi hozzájárulás
cafeteria kapcsololódó

05251

1 235

106
31
31

Táppénz

9

cafeteria kapcsololódó

9

24

05272

Személyi jövedelemadó

33

cafeteria kapcsololódó

33

DOLOGI KIADÁSOK

7 276

0531111

Gyógyszer

1 082

0533121

Vízdíj

1 082

közkifolyók 19 db havi
3150Ft, Szent E. út 167/a.
vízdíj 30 eFt (2017. évre
visszenőlegesen is
kiszámlázva)

1 082

053331

053361

0533741

0533791

Bérleti és lízingdíjak

70

Caminus

70

Szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások

650

Kiszelovics főépítészi
tevékenység

650

Szállítás

53

Orczy színjátszók

53

Más egyéb szolgáltatások

2 372

város napi szla 2017

1 851

vektoros digitális térkép
053511

0535321

521

Működési Áfa

1 433

módosításhoz kapcsolódó
Áfa

1 433

ÁH-on kívüli kamatkiadások

84

25

1100 kuka 2016. évi kamat
szerződés szerint
053551

Egyéb dologi kiadások
Leader tagdíj, Pünkösdi
hangverseny, kártérítés,
műszaki vizsga

84
450
450

TARTALÉKOK
055131

Tartalékok
=Működési tartalékok
-Polgármesteri keret

nonprofit
kölcsön
-Egyéb működési
tartalékok
-Közfoglalkoztatottak
bérkiegészítésecsökken
felhasználás miatt
-normatíva visszafizetési
kötelezettség

-34 823
-15 803
-658

-50
-608
-15 145
-5 116
-66

-önkormányzati szabad
tartalék(pm-ból)
-önk. Szabad tartalék(int
pm-ból)
=Felhalmozási tartalékok

-19 020

-szabad pm (zárszámadás)

-19 020

-8 744
-1 219

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás
05621

05631

2 874
2 874

Ingatlanos beszerzése
létesítése

1 000

Építési engedélyes terv,
Orvosi rendelő Ady E. út 42.

1 000

Informatikai eszköz
beszerzés

40

-1 db monitor beszerzése

40

26

05641

05671

Egyéb t. beszerzése léteítése

1 222

sarokcsiszoló
100 kuka beszerzés
1000 kuka beszerzés
irodai szék
mobil klíma

47
96
963
17
99

Beruházás Áfa

612

Építési engedélyes terv,
Orvosi rendelő Ady E. út 42.

270

-1 db monitor beszerzése
sarokcsiszoló
100 kuka beszerzés
1000 kuka beszerzés
irodai szék
mobil klíma

11
13
26
260
5
27

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Előzetes Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
127
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
57
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
57
személyi juttatásai
bérkompenzáció 5-8. hó
57
JÁRULÉKOK
11
05211
szochó
11
bérkompenzáció 5-8. hó
11
DOLOGI KIADÁSOK
59
053211
Informatikai szolgáltatások
7
053371
Egyéb szolgáltatások
27
Működési célú előzetesen
053511
felszámított általános
9
forgalmi adó
053551
Egyéb dologi kiadások
16

27

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
Szakmai tev. Segítő
053361
szolgáltatás

053371

053511

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

053211

0533371

Végleges
kötváll
0
0
0

Orvosi ügyeleti díj várható
összege 2018.

17 282

Orvosi ügyeleti díj várható
összege 2018.

4 666

Egyéb szolgáltatások
Orvosi ügyeleti díj várható
összege 2018.

-17 282

Működési célú előzetesen
felszámított általános
forgalmi adó

-4 666

091140 - Óvodai ellátás működtetési feladatai
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Dologi kiadások
0531261

Előzetes
kötváll

Módosított
előírányzat

Végleges
kötváll
0
455

455

Mindazok melyek nem
számolhatók el szakmai
anyagként

132

-fénycső, armatúra, stb ovi

132

Informarikai szolgáltatások

3

E- épytési napló
rendszerhasználat

3

Egyéb szolgáltatások

Előzetes
kötváll

-365

28

-technikai tétel átvezetés
egyéb dologi
0533791

053511

Más egyéb szolgáltatások

18

-mérőathelyezés E-on óvoda
TOP

18

Működési Ááfa
-technikai tétel átvezetés
egyéb dologi
II. mód. Kapcs.

053551

-365

-93
-135
42

Egyéb dologi kiadások

760

-energetikai tanúsítvány TOP
óvoda

260

-közbeszerzési tanácsadás
TOP óvoda

500

Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás

0
0
0

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094021
Szolgáltatások ellenértéke
60
094061

Működési előzetes Áfa

0533741

135

Csónakház faanyag
fűrészáru, festék, csavar stb

135

Szállítás

76

192

Mindazok melyek szakmai
anyagként nem
számolhatók el

16

Végleges
kötváll
76

16

Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
0531261

Előzetes
kötváll

29

053511

vízibicikli szállítás

16

Működési előzetes Áfa

41

mód.kapcs. Áfa

41

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
= Beruházások
05621
Ingatlan beszerzés létesítés
Sportkomplexum alaptérkép,
telekegyeztetés
05641

05671

Egyéb te. Beszerzések

1 760
1 760
440
440
1 055

1 db vízibicikli

420

2 db kajak

160

1 db túra kenu

190

1 db kenu

145

4 db evező

20

mentő mellények

98

mentőgyűrűk

22

Beruházás Áfa

265

Sportkomplexum alaptérkép,
telekegyeztetés

119

1 db vízibicikli

114

mentő mellények

mentőgyűrűk

26

6

30

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
0531261

053311

0533121

053511

Módosított
előírányzat

277
191

bejárati ajtó és kilincs Szent
E. út 172.

191

Villamosenergia

15

Szakiskola

15

Gázdíj

12

Szakiskola

12

Működési Áfa

59

II. mód

59

107060- Egyéb szociális és pbeni és természetbeni ellátások
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094111
Egyéb műk bevételek
350

Kiadás összesen:
Ellátottak juttatásai
054871
Köztemetés
köztemetés költségei

054891

Önk. Saját hatáskörben
adott természetbeni
támogatások

Végleges
kötváll
0
277

Mindazok melyek szakmai
anyagként nem
számolhatók el

köztemetés költségeinek
megtérülése, jogtalanul
felvett ellátás megtérülése

Előzetes
kötváll

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
350

350

350
284
214
164
164

50
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II. módosításig

50

Támogatás értékű kiadások
= MC. Támogatás értékű kiadások
05506011
Egyéb műk.
-Bursa támogatás

70
70
70
70

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Támogatásértékű kiadások
05506091

Egyéb működési célú
támogatások ÁH-on belülre

50

FRNÖ támogatása

50

084031 - Civil szervezetek működési támogatásai
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Támogatásértékű kiadások
05512031

Egyéb működési célú
támogatások ÁH-on kívülre

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
0
50

50

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
0
3 177

3 177

3 177

3 177

084040 - Egyházak támogatása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Támogatásértékű kiadások
05512011

Egyéb működési célú
támogatások ÁH-on kívülre

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
0
900

900
900
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900

086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
Bevétel összesen:
Átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú
0965031
támogatások ÁH-on
400
kívülről civil szervezetektől
Bethlen Gábor alaptól
támogatás

Egyéb szolgáltatások

053511

Működési Áfa

400

400
400
315

85

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
Bevétel összesen:
Támogatás ért. Bevételek
=Működési c.
0916041

Végleges
kötváll
400

400

Kiadás összesen:
Dologi kiadások
053371

Előzetes
kötváll

Egyéb műk.c.fejezetikez. Eiból

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
0

0
3 161

3 161

Kiadás összesen:

0

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

Előirányzat Előirányzat
mód
mód
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BEVÉTELEK összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094021
Szolgáltatások ellenértéke
-telefonszámla
továbbszámlázás,
anyakönyvi események
bevételei
094111
Egyéb működési bevételek
-munkabértrtozás, áramdíj
visszatérítés
0941141

Kerekítési különbözet
-kerekít6ési különbözet
elszámolása

132
132
100
100
30
30
2
2

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

4 123
2 661

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
0511031
0511071

05110721

05110731

05110741

05110771

0511131

Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
Béren kívüli juttatások
-átvezetés cafeteria
elemekre
SZÉP kártya - vendéglátás
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
SZÉP kártya - étkezés
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
SZÉP kártya - szabadidő
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
Béren kívüli juttatások
-átvezetés cafeteria
juttatásokra
-átvezetés cafeteria
juttatásokat terhelő szja
-átvezetés cafeteria
juttatásokat terhelő Ehó
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció kifizetés
05-08. hóig
-betegszabadság

=Külső személyi juttatás

2 264
2 355
2 355
475
475
157
157
297
297
49
49
-1 346
-978
-189
-179
277
277
472
397
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Egyéb külső személyi
juttatások
-jutalom
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó
-módosításhoz kapcsolódó
járulékok
051231

-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
-betegszabadság
Egészségügyi hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
05252
Táppénz hozzájárulás
-módosításig kifizetett
táppénz
05272
Személyi jövedelemadó
-módosításig teljesített
összeg
DOLOGI KIADÁSOK
0532111
Internet
-teljesítés alapján várható
0533721
Biztosítási díjak
-teljesítés alapján várható
GBF
Működési előzetesen felsz.
053511
Áfa
II. mód
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

397
397
861
263
117
54
92

05242

179
179
230
230
189
189
124
52
52
58
58
14
14
477

=Beruházások

477

05641

376

05671

Egyéb te. Beszerzés
- 2 db digitális
telefonkészülék beszerzése
-3 db forgószék beszerzése
légkondicionáló berendezés
Beruházás előz.felsz. Áfa
- 2 db digitális
telefonkészülék beszerzése
-3 db forgószék beszerzése
légkondicionáló berendezés

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

12
54
310
101
3
14
84
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Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

Előirányzat Előirányzat
mód
mód
137

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

97

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
05110771
Béren kívüli juttatások
-átvezetés szja, ehó
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció kifizetés
04. hóig
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó

97

0511032

-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
05241

05272

Egészségügyi hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
Személyi jövedelemadó
-módosításig teljesített
összeg

103
103
-34
-34
28
28
40
6
6
16
16
18
18

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás
Módosítás Módosítás
BEVÉTELEK

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTELEK

0

=MŰKÖDÉSI CÉLÚ
0916011

0916041

0

Egyéb működési célű
támogatások

-1 359

Országgyűlési választások
normatív támogatása

-1 359

Fejezeti kezelésű
előirányzatból

1 359
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Országgyűlési választások
normatív támogatása

1 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-62
92

Személyi juttatások
0511021

Normatív jutalmak

051221

Munkav.irányuló egyéb
jogv. Nem saját dolgozó

670

051231

Külső személyi juttatások

630

0512361

Reprezentáció

167

JÁRULÉKOK
05211
Szochó
juttatások utáni járulék
5241
EHÓ
juttatások utáni járulék
választás napi étkezés
05211
SZJA
juttatások utáni járulék
választás napi étkezés
DOLOGI KIADÁSOK
Mindazok melyek szakmai
0531261
anyagként nem
számolhatók el
-választáshoz kapcsolódó
költségek
053371

053411

053511

Egyéb szolgáltatások
-választáshoz kapcsolódó
költségek
Kiküldetés
-választáshoz kapcsolódó
költségek
Működési előzetesen
felszamított adó
-választáshoz kapcsolódó
költségek

-1 375

20
-67
-67
49
49
38
38
-174

-168

1

-2

-5

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás

ei.
Módosítás

ei.
Módosítás
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Intézményfinanszírozás
Központi, irányító szervi
098161
támogatás
=bérkompenzáció és
járulékai
=Önkormányzati kiegészítés

4 066
4 066

365
3 701

Bevétel összesen:
Kiadás összesen:

4 198
4 198

FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
Az intézményi működési bevételek előirányzatát megemelni:
-Az étkezési térítési díjak bevételének növekedése miatt:
Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola gyermekeinek
(össz.: 174 fő iskolás és 37 fő óvodás) étkeztetése
2018. szeptember 1-jétől saját bevételként fog teljesülni,
mivel a gyermekek étkeztetése utáni normatív állami támogatást
ezen időszaktól az iskola igényli.
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni:

+ 2 938 e Ft-tal
+ 10 000 e Ft-tal
+ 10 000 e Ft-tal

- 7 062 e Ft-tal

-A normatív támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni:
- 10 000 e Ft-tal
2018. szeptember 1-jétől az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
gyermekeinek étkeztetése utáni állami támogatást nem az intézményünk
igényli.
-Az önkormányzati kiegészítés előirányzatát javaslom megemelni:
Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola gyermekeinek étkeztetéséhez
ki alakításra kerülő új tálaló konyha költségeinek fedezetére igényelt
összeggel.
-Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát javaslom megemelni:
A közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció és járulékainak
fedezetére kapott támogatás összegével (május hónaptól augusztusig
terjedő időszakra).

+ 2 500 e Ft-tal

+ 438 e Ft-tal

A költségvetés pontosítása érdekében a szakfeladatok között átcsoportosítást javaslok
az alábbiak szerint:
A szolgáltatások ellenértékén belül az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola gyermekeinek
étkeztetéséből származó bevételének összege 2018. szeptember 1-jétől saját bevételként teljesül,
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ezért ez az összeg az óvodai és iskolai szakfeladatokról átvezetésre kerül az éttermi mozgó
vendéglátás szakfeladatra.
-óvodai étkeztetés szakfeladatról a szapárfalui óvodások étkeztetése miatt :
- 2 000 e Ft
-iskolás étkeztetés szakfeladatról az orczy iskolások étkeztetése miatt:
- 8 000 e Ft
-éttermi mozgó vendéglátás szakfeladatra átcsoportosítani kívánt bevételek összege: + 10 000 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni:
az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével
májustól augusztus hónapig terjedő időszakra.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:
-A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni:
Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékaival.

A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom megemelni:

+ 2 938 e Ft-tal
+ 362 e Ft-tal
+ 362 e Ft-tal

+ 76 e Ft-tal
+ 76 e Ft-tal

+ 2 500 e Ft-tal

-A beruházások előirányzatát javaslom megemelni az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskola gyermekeinek étkeztetéséhez ki alakításra
kerülő új tálaló konyha költségeinek összegével.

FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
INTÉZMÉNY
Bevételi előirányzat javasolt emelése + 428 eFt

- Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével a 2018. évben
májustól – augusztusig kifizetett és térített + 358 eFt illetve annak járulékaival emelkedik +
70 eFt..
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 428 eFt
- Személyi juttatás javasolt emelése + 358 eFt , amely a 2018. májustól - augusztusig a
bérrel kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével emelkedik.
- Járulékok javasolt emelése + 70 eFt, mely a bér kompenzáció után 2018. májustólaugusztusig kifizetett járulékok, meg nem tervezett részével emelkedik.
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FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani
Személyi juttatások előirányzat összegének átvezetése
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat
- Céljuttatás, projektprémium előirányzat
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat
A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni
- Informatikai szolgáltatások előirányzat
- Karbantartás, kisjavítás előirányzat
- Egyéb dologi kiadások előirányzat
Beruházási kiadások összegét javaslom módosítani
- Informatikai eszközök beszerzése előirányzat

-3479 Ft-tal

- 575e Ft,
+ 90 e Ft,
+ 485 e Ft.
- 3575 e Ft-tal
- 96 e Ft,
+ 66 e Ft,
- 3545 e Ft,
+ 96 e Ft-tal
+ 96 e Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111
Személyi juttatások előirányzat összegének átvezetése
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat
- Céljuttatás, projektprémium előirányzat
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

- 428e Ft,
+ 91 e Ft,
+ 337 e Ft.

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni
- 485 e Ft-tal
- Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak előirányzat - 67 e Ft,
- Informatikai szolgáltatások előirányzat
- 485 e Ft,
- Karbantartás, kisjavítás előirányzat
+ 47 e Ft,
- Szállítás előirányzat
+ 20 e Ft.
Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni az alábbiak szerint:
+ 485 e Ft-tal
- Immateriális javak beszerzése előirányzat
+ 178 e Ft,
- Informatikai ezsközök beszerzése
+265 e Ft,
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó
+ 42 e Ft,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112
A bevételek előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint
- Egyéb működési célú támogatások áh-on belül tb biztosítás alapjai
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint

+ 24 e Ft-tal
+24 e Ft,
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Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat
- 715 e Ft,
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat
+ 30 e Ft,
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
+ 500 e Ft,
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat
+ 185 e Ft.
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni
+49 e Ft-tal
- Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak előirányzat -13 e Ft,
- Munka- és védőruha előirányzat
+ 1 e Ft,
- Irodaszer előirányzat
+ 3 e ft,
- Karbantartás, kisjavítás előirányzat
+ 58 e Ft,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fogorvosi alapellátás, cofog: 072311
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni

+ 236 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+ 236 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom átvezetni
- Telefonszámla előirányzat
- Szállítás előirányzat

-10 e Ft,
+ 10 e Ft,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni
Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat
- Céljuttatás, projektprémium előirányzat
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+ 236 e Ft-tal

- 151 e Ft
+ 90 e Ft,
+ 61e Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani

Dologi kiadások összegét javaslom módosítani
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak előirányzat - 1 e Ft,
- Szállítás előirányzat
+ 1 e Ft.
A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének csökkentésére
kerül sor -3 218 e Ft összeg értékben.
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A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkompenzációra 2 fő jogosult, április hónaptól
pedig csak 1 fő. A bérkompenzáció összege járulékkal együtt 162 e Ft.

Beruházás-Felújítás módosítása 2-3. melléklet

A módosított költségvetés 38.508 eFt felújítási feladatot tartalmaz. A módosító javaslattal
az előirányzat 2.603 eFt-tal nő, a Rába felújítási költségeivel.
Beruházási feladatra a módoított költségvetésben 940.989 eFt-ot hagyott jóvá a
Képviselőtestület 2018. évre. A módosító javaslat elfogadása esetén az előirányzat 967.357
eFt-ra nő. Az Intézmények által benyújtott pótigények eszközpótlást jelentenek. a szöveges
indoklások és a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a javasolt változásokat.

Kérem szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelet-tervezettel
elfogadni!

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné

1

3.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
2018/2019. nevelési év munkatervének
véleményezéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Balogh Mihályné

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási és Szociális Bizottság

2018. szeptember 21.

2
Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkatervének
véleményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója elkészítette az intézmény
2018/2019-es nevelési év munkatervét.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv
határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető
kikéri a fenntartó – Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete - véleményét is.
Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi határozati javaslat szerint fogadja el a testület a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkatervét.
………./2018.(IX.27.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkatervének
véleményezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkatervét a melléklet szerint tudomásul veszi,
az abban foglaltakkal egyetért.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2018. szeptember 20.

Tatár László
polgármester

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
MUNKATERV
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1. A pedagógiai munka feltételrendszere
1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás
1. adattábla

Adat

Terület

1.

A hatályos Alapító okirat kelte, száma

2.

Fenntartó neve, címe

Fegyvernek Város Önkormányzat

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve

Alapító Okirat

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

5.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

6.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

7.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

8.

Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám

225fő

Felvehető maximális gyermeklétszám (feladat
ellátási helyen)
Felvehető maximális gyermeklétszám (feladat
ellátási helyen)
Felvehető maximális gyermeklétszám (feladat
ellátási helyen)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Újtelepi Óvodája: 100 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodája: 75 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Annaházi Óvodája: 50 fő

12.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma
2018/2019. nevelési évben

9 csoport

13.

Az intézmény napi nyitvatartási ideje :

06-18-ig

9.
10.
11.

14.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

15.

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)

- Óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
- Óvodában szervezett étkeztetés
Kiemelten
tehetséges
gyermekek
nevelése, oktatása.
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy
beszédfogyatékos,
pszichés
fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő
gyermekek nevelése
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1.2. Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
Intézményi
alapdokumentum
megnevezése
Hivatkozott szövegrész
sorsz
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

1.
2.
3.

2.
adattábla
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

oldaltól
oldaltól
oldaltól

28
4
31

Terület

oldalig
oldalig
oldalig

Adat

Óvodai csoportok száma összesen
óvodai kiscsoport száma
óvodai középső csoport száma
óvodai nagycsoport száma
óvodai vegyes csoport száma

3.
adattábla
1.

10
3
31

9
2
1
1
5

Terület

01.szept

Óvodás gyermekek összlétszáma
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám
fő/csoport
SNI gyermekek száma
SNI-vel felszorzott létszám
sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy létszáma
Védelembe vett gy. száma
A tényleges összlétszáma %
Hátrányos helyzetű gy. Létszáma:
A tényleges összlétszáma %
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű
A tényleges összlétszáma %
A nemzetiséghez tarozók létszáma
A tényleges összlétszáma %

4. adattábla

A
A
2018/2019.
A 2018/2019. 2018/2019
nevelési
nevelési évre
nevelési
évre
beiratkozott
évre
felvételt
gyermekek
elutasított
nyert
létszáma
gyermekek
gyermekek
létszáma
létszáma

Nemek
aránya

fiú
(fő)

lány
(fő)

191
21,20
5
196
21,80
191
8
2
5%
72
37%
16
8%
1
0,5%

A gyermekek korösszetétele

2,5
éves
(fő)

3
éves
(fő)

4
éves
(fő)

5
éves
(fő)

6
éves
(fő)

7
éves
(fő)
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Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u. 107.)

5. adattábla

86

-

84

62

-

62

43

-

43

42

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

44

1

23

23

32

7

31

31

2

13

12

14

21

22

21

1

5

13

12

12

szept 1-i
létszám

október 1
várható létszám
fő

SNI
fő

Nemzetiségi
fő

azonos életkorú

19

19

2

-

vegyes életkorú

20

20

1

1

azonos életkorú
azonos életkorú

23
24

23
24

-

-

vegyes
életkorú.
vegyes életkorú

25
24

25
24

azonos életkorú

13

13

kis-középső
csoport

vegyes

19

19

nagy-középső
csoport

vegyes

24

24

óvodai csoport
neve

a csoport
típusa

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)

nagycsoport
középsőnyagycsoport
középső csoport
kiscsoport

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi
Óvodája (Fegyvernek,
Damjanich u. 107

nagy-középső
csoport
kis-középső
csoport
kiscsoport

6. adattábla

Terület

1.

Az intézmény vezetője, képviselője

2.

Az intézmény telefonszáma

3.

E-mail elérhetősége

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

-

-

2

Adat
Balogh Mihályné
56/481 015
ovoda@fegyvernek.hu
18
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5.1
5.2
5.3

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma
összesen
Dajkai álláshely száma
Pedagógiai asszisztens álláshely száma
Óvodatitkár álláshely száma

5.4.
6.
7.
8.

Óvodapszichológus álláshely száma
Egyéb technikai munkakört betöltők álláshely száma
Intézményvezető helyettes (fő)
szakmai munkaközösség vezető

5.

9.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

14
9
4
1
0
0,8
1
3
1

Karbantartó

Óvodapedagógusok által ellátott feladat ellátási órák adatai
7. adattábla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Óvodapedagógus neve

Gyakornok

Andrási Tímea
Balogh Mihályné
Csajági Georgina
Csehné Nagy István Erika
Csernák Ágnes
Gelencsér Mária
Kisné Borsos Anita
Kóródi Petra
Kóródiné Ekker Júlia
Monokiné Fórizs Beatrix
Nagy Andrea
Sági Daniella
Sági Istvánné
Varga Tímea
Vereb Olga

8. adattábla

Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144
Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde

X

Beosztása

Nev-oktatással
lekötött órák
száma [óra/hét]

Szakmai munkaközösség vezető
Intézményvezető
Óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
Intézményvezető helyettes
óvodapedagógus
Gyermekvédelmi felelős
óvodapedagógus
óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus

32
8
32
32
32
32
22
32
32
32
32
32
32
32
32

Korcsoport

Óvodapedagógus neve

Dajka

Kiscsoport

Andrási Tímea
Csernák Ágnes

Ollé Lászlóné

Középső csoport

Vereb Olga

Gazsó Istvánné

Középső- Nagycsoport

Sági Daniella
Kóródi Petra

Doblerné Strígel Enikő

Nagycsoport

Mráv Andrea

Ollé Lászlóné

Kiscsoport

Csehné Nagyistván Erika

Gyárfásné Czifra Anikó

Kis-középső csoport
Nagy-középső csoport
Kis-középső csoport

Csajági Georgina
Gelencsér Mária
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita
Varga Tímea
Monokiné Fórizs Beatrix

Simon Nóra
Csajági Istvánné
Magyar Béláné
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Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich
u. 107

Nagy-középső csoport

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Kóródiné Ekker Júlia

Rózant Istvánné

Óvodatitkár és ügyviteli dolgozó
Ssz
.

név

munkaideje

1
2

Molnárné Nagy Valéria
Gyetvai Csilla

Naponta: 07.30-15.30-ig
Naponta: 07.30-13.30-ig

Dajkák
Ssz
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

név
Csajági Istvánné
DoblernéStrígel Enikő
Gazsó Istvánné
Gyárfásné Czifra Anikó
Lipcsei Jánosné
Magyar Béláné
Ollé Lászlóné
Rózant Istvánné
Simon Nóra

munkaideje
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben
8 óra hetente változó munkarendben

Pedagógiai asszisztens
1
2
3
4

név

munkaideje

Budai Valéria
Csécsei Fanni
Magyar Nikoletta
Bagi Klára

08-16-ig
08-12-ig
08-16-ig
08-16-ig

Karbantartó
Ssz
.

név

munkaideje

1

Henn János

Csüt. Péntek: 08- 16-ig

Szöveges indoklás
Fenntartó váltás következtében a Szapárfalui Óvoda nem az intézményünk telephelye. Csökkent a dolgozóink száma 4
óvodapedagógussal, 2 dajkával, 45 gyermekkel.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek
szervezését és (egész óvodai életet magába foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a csoportban.
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és kívül teljesíthető, a megjelölt
rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában)
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.
Jelenleg 1 fő óvodapedagógus állás betöltetlen.
A munkaidő beosztást a nyitva tartásnak, és szülői igényeknek megfelelően a tagóvoda vezetők készítik el, az
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intézményvezető jóváhagyásával lép életbe 2018. szeptember 01-től.

1.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
Intézményi alapdokumentum megnevezése
Hivatkozott szövegrész
1.
2.
3.

SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

30
34, 70.

Terület
Csoportszobák

oldaltól
oldaltól
oldaltól

32

oldalig
oldalig
oldalig

Fejlesztés
Az Annaházi Óvoda az Önkormányzat által kijelölt helyen kezdi a 2018/2019-es
nevelési évet.
A Bölcsőde ideiglenes működési engedéllyel a Központi Óvoda épületében lett
elhelyezve.
Az Újtelepi Óvoda három csoportja jelenleg a saját címén kezdi a nevelési évet, a
negyedik csoport az annaházi óvodásokkal közös épületben.
A gyermekeket tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk.
Az építkezésre várva az Újtelepi Óvodában nincsenek telepített játékok, csupán
mobil játékok állnak a gyerekek rendelkezésére. A többi óvodában udvari játékainkat
folyamatosan karbantartjuk, a külső ellenőrzés tapasztalatai szerint megjavítottuk
azokat.
Minden óvodánk tálaló konyhája megfelel a HACCP szabályzatban előírt
követelményeknek. Az edények minden óvodában folyamatos cserére szorulnak. A
fogyóeszközök pótlása folyamatosa szükséges, melynek fedezete a költségvetésben
biztosított.
Az eszköznormának való megfelelés az óvodák vezetőinek feladata, felelőssége.
Mindenkor szükséges a különböző korosztályok fejlesztő játékainak pótlása.
A szülői munkaközösségek is segítik a csoportok játékainak gyarapodását.

Udvar

Konyha

Játékok

Szöveges indoklás
Jelenleg 3 pályázat megvalósulására várunk 3 telephelyünkön.
Az évet tiszta, esztétikus környezetben kezdték a gyermekek.

1.4. Szervezeti feltételek
1.4.1. Intézményi feladatmegosztás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

10
3
32

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
18
oldaltól
5
oldaltól
33

oldalig
oldalig
oldalig
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9. adattábla

Óvodavezetés (név szerint)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)

3
4
5

Balogh Mihályné
Int. vez.
Kisné Borsos Anita
Int. vez .h.
Varga Tímea
Szakmai mk. vez.

Helyettesítési rend az SzMSz szerint

10.
adattábla
1

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

a helyettesített

ki helyettesíti
Kisné Borsos Anita (pedagógiai,
munkáltatói és tanügy-igazgatási
feladatokban)
Balogh Mihályné
Kisné Borsos Anita
Kisné Borsos Anita

11. adattábla

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde
Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u. 107.)

Vezetői
szakvizsgával
rendelkező
óvodapedagógusok
létszáma

Balogh Mihályné intézményvezető
Kisné Borsos Anita
Varga Tímea
Varga Tímea

SzakvizsgáPED II
Gyakorno- PED I sorolt
val
sorolt
kok létszáma pedagógusok
rendelkezők
pedagógusok
létszáma
létszáma
létszáma

Mesterpedagógus
pedagógusok
létszáma

2

3

1

3

4

1

1

1

-

3

2

0

1

-

2

1

0
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Minősítő vizsga
12. adattábla
Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet
út 88.)

Érintett óvodapedagógus
neve

Eljárás típusa

A vizsga időpontja

Csernák Ágnes
Vereb Olga

Gyakornok
Ped. II.

2018-2019.
2018. okt 18.

Szöveges indoklás
A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél
kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus- munkakörben foglalkoztatottat gyakornok fokozatba kell
besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.
Egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját,
meghatározott módszertan alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a feladatok
hatékony elvégzéséhez.
Az intézményvezető jelöli ki a szakmai vezetőt, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

1.4.2. Feladatok időrendben
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

13.
adattábla

h
ó

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Dátum
n
a
idő
p

Megnevezése

09

15

Adminisztráció

09

15

Szakmai
munkaközösség
ek alakulása

10

01

Szolgáltatások
megszervezése

19-24
86, 90
34

Tartalom

Éves terv, nevelési terv
elkészítése
Mulasztási
napló,
csoportnapló,
statisztika
megnyitása
személyiséglapok
megnyitása
Munkaterv elkészítése
3 Szakmai munkaközösség:
Módszertani szmk.
Drámapedagógia szmk.
Tehetséggondozó szmk.
Hitoktatás,
Logopédia,
Kincsvadászok-

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
90-103
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
37
oldalig

Érintettek köre

Felelős

Óvodapedagógusok

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.

Szakmai
munkaközösség
vezetők

Óvodapedagógusok

Intézményvezető

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.
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természetismeret,
környezetvédelem
Lippentő- gyermektánc
Örökmozgó- gyermektorna,
Varázssipka- drámajáték
Gyógytestnevelés
Rendezvények
lebonyolítása

10

Szüreti mulatság

Óvodapedagógusok

Szakmai mk.v.
Szociometriai mérések a
csoportokban

Mérések

Int. vez.
Int.vez. h.

Difer mérés
Személyiséglapok

Óvodapedagógusok

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.

Szülők tájékoztatása
Van más út
program
bevezetése
SNI gyerekek
dokumentációja

Képzés szervezése
Óvodapedagógusok

Nevelési Program
módosítása

Szakmai
munkaközösség
vezetők
Intézményvezető

fejlesztési lapok vezetése

Óvodapedagógusok

Vezetők

Csoport napló
Felvételi-mulasztási naplók
Szem.
lapok
ellenőrzése
Folya
matos

Ellenőrzések

tartalmi

A nevelési terv, fejlesztés
tartalma,
éves
terv
értékelése, a csoportot érintő
dokumentációk ellenőrzése

Óvodapedagógusok

Intézményvezető
helyettes
Intézményvezető

Csoport napló, felvételi és
mulasztási napló, szem.
lapok tartalmi ellenőrzése
12

Havonta

Ünnepek
szervezése

Adventi időszak, Mikulás,
Karácsony- minden óvoda
saját hagyománya szerint

Munkaértekezle
t szervezése

Adott időszakot felölelő
feladatok
megbeszélése,
felosztása

Mérések és azok
eredményei
Félév

Évente 3
alkalom

Iskolaérettségi
vizsgálatok,
Óvodai
szakvélemények elkészítése
Szülői
értekezletek

A
gyermekek
egyéni
fejlesztésének irányvonala,
iskolaérettségi
kritériumoknak
való
megfelelés

Szülőket,
gyerekeket
egyaránt érintő kérdések
megbeszélése

Óvodapedagógusok
Gyerekek,
szülők
Óvodapedagógusok

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.
Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.

Óvodapedagógusok
,
gyógypedagógusok,
fejlesztő
pedagógusok
Óvodapedagógusok
Szülők

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.

Int. vez.
Int.vez. h.
Szakmai mk.v.
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Alkalomhoz
kapcsoló
dó

Iskolával, más
szülőkkel
programok

Közös
programok
szervezése

óvodával,
szervezett

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Óvodapedagógusok

szakmai mk. vez.

Szülői Fórumok

Szöveges indoklás
A felsorolt feladatok az intézmény minden óvodájára érvényesek.
Az óvodák sajátosságaiknak, hagyományaiknak, különböző szülői igényeknek megfelelő Feladat ellátási Terve a
Munkaterv mellékletét képezi. Ezek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Helyi Óvodai Nevelési Programban
megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.

1.4.3. Intézményi innováció
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

40
19,37 47

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
42
oldaltól
oldaltól
61

oldalig
oldalig
oldalig

Szöveges indoklás
Intézményünkben az eltérő szociális helyzet kompenzálása érdekében adaptáltunk egy prevenciós programot: Bagi Edit és
Szappanos József – Van más út – a szenvedélybetegségektől mentes életre nevelés óvodai módszertani programja
Az innováció sokszínűvé, egyedivé teszi az óvodáinkat, mindegyik óvodában a sajátosságokat és adottságokat figyelembe
véve. A „Van más út!” programban kiemelt helyet kap az elsődleges prevenciós tevékenység- a nevelés. A gyermekeket
játékokon, meséken, megfigyeléseken, saját élményű tapasztalatszerzésen keresztül, a nyújtott ismeretekkel hozzájuttatjuk
az egészséges, a káros szenvedélyektől elzárkózó szemlélet, magatartás kialakításához.

1.4.4. Továbbképzés
1.4.4.1. Pedagógus továbbképzés
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

sorsz
1.
2.
3.

14.
adattábla

hó

Dátum
nap idő

Megnevezése

Gyermektánc
Tehetséggondozás

96
42

Tartalom
60 órás
továbbképzés
/akkreditált/
30 órás

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
98
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
43
oldalig

Érintettek köre

Felelős

Sági Istvánné
Kóródi Petra

Int. vez.

Andrási Tímea

Int. vez
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Drámapedagógia
Játékos képesség
fejlesztés

továbbképzés
/akkreditált/
30 órás
/akkreditált/
60 órás
/akkreditált/

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Monokiné Fórizs
Beatrix

Int vez.

Mráv Andrea

Int. vez

Szöveges indoklás
A továbbképzéseket a Helyi Pedagógiai Programunk megvalósulásának tükrében tervezzük az óvodapedagógusok
érdeklődése és az óvodák sajátosságainak megfelelően.

1.4.5. Intézményi hagyományok
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

15.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Megnevezése

Tartalom

Érintettek köre
Minden gyermek
Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok
Szülők
Gyermekek

Int. vez

A gyermek
személyével
kapcsolatos ünnepek

•
•

név és születésnap
hosszabb ideig beteg
gyermek meglátogatása

Gyermekcsoportok
ünnepei

•
•
•
•
•
•

Szüret
Mikulás
Karácsony
Farsang
Gyermeknap
Nagycsoportosok
búcsúztatása
Anyák Napja
Idősek köszöntése
(Karácsony, Anyák Napja)

•
•
Kirándulások:

•
•

Iskola

•
•

40
6
11

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
41
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
16
oldalig

Természetmegismerő
kirándulás: arborétum
Szórakoztató jellegű
kirándulás: állatkert, cirkusz,
színház
Nagycsoportosaink
iskolalátogatása
Az elsős gyermekek
visszalátogatása az óvodai

Felelős

Intvez. h.
Szakmai mk.

Óvodapedagógusok
Szülők
Gyermekek

Tanítók
Óvodapedagógusok
Gyermekek
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rendezvényekre

Szöveges indoklás
Óvodáinkban a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását feladatunknak tekintjük. Lehetőséget adunk arra, hogy a
modern világgal ötvöződve tovább éljen a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és a
követendőt.
Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a néphagyományban megőrzésre érdemesek.

2. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
2.1. Szakmai munkaközösségek működése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

19
17

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
20
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig

16. adattábla

Tartalom

Tagok

Felelős

Drámajáték
szakmai
munkaközösség

A gyermekek pozitív érzelmi, erkölcsi és értelmi
fejlődés elősegítésének, nyelvi és kommunikációs
képesség fejlesztés lehetőségeinek megismerése a
közös óvodai programok szervezése által.
Az óvodai irodalmi nevelés kreatív lehetőségének
megismerése.
Kapcsolattartás az óvodák között.
Belső tudás megosztás.
Hagyományaink megőrzése.

Kóródiné Ekker
Júlia
Monokiné Fórizs
Beatrix
Varga Tímea

Szakmai mk. vez.:
Varga Tímea

Tehetséggondozó
műhelyek

A gyermekek személyiségének figyelembe vételével
átlagon felüli adottságaik, kreativitásuk, motivációjuk
felfedeztetése, személyiségük optimális fejlesztése,
önmagukhoz mérten tehetségük kibontakoztatása.
Tehetséggondozó műhelyek működtetése. Gazdag,
színes tevékenységek biztosítása, amely során a
tehetséges
gyermek
önmagához
mérten
kibontakoztathatja tehetségét.
Lippentő: Gyermektánc, népi hagyományok
Kincsvadászok: Természetismeret, környezetvédelem
Örökmozgók: Mozgás, gyermektorna

Andrási Tímea
Kóródiné Ekker
Júlia
Sági Istvánné

Innováció

A kidolgozott innováció bevezetése.
Óvodapedagógusok
segítése
a
program
elsajátításában.
Az innováció hatékony, sikeres alkalmazása az
óvodai mindennapokban.
Saját készítésű VMÚ! játékok és eszközök biztosítása
óvodánként.

Sági Daniella
Kóródi Petra
Csehné Nagyistván
Erika
Csajági Georgina

Szakmai mk. vez.:
Andrási Tímea

Szakmai mk. vez.:
Sági Daniella
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A
gyermekek
életét
befolyásoló
tényezők
megismerése, problémák feltárása a családban
Minden gyermek számára harmonikus légkör
teremtése, érzelmi biztonság kialakítása
Óvoda,
gyermek,
család
hatékony
együttműködésének segítése
Egészséges életmódra nevelés, káros szenvedélyektől
elzárkózó szemlélet kialakítása

Szöveges indoklás
Intézményünkben három szakmai munkaközösség alakult. Programjaikat az éves tervüknek megfelelően szervezik.

2.2. Belső tudásmegosztás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

17.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

Dátum
nap
idő

13, 19

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig

Megnevezése

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

Újtelepi
Óvoda

Hospitálás

Örökmozgó
műhely
bemutatkozása

Óvodapedagógusok

Andrási Tímea
Szakmai mk. vez.

Központi
Óvoda

Hospitálás

Táncház

Óvodapedagógusok

Annaházi
Óvoda

Hospitálás

Kincsvadászok
bemutató
foglalkozása

Óvodapedagógusok

Annaházi
Óvoda

Hospitálás

hó

Újtelepi
Óvoda

Hospitálás

Drámapedagógia
gyakorlata
A „Van más út”
program
bevezétése a
nevelőmunkánkba

Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok

Andrási Tímea
Szakmai mk. vez.
Andrási Tímea
Szakmai mk.
Varga Tímea
Szakmai mk. vez.
Sági Daniella
Szakmai mk. vez.

Szöveges indoklás
A hospitálás az önképzés egyik módja. Erről hospitálási naplót vezetünk.
A hospitálásokat egyes nevelési területek, tanulási folyamat tevékenységrendszeréből szervezzük, mely önértékeléssel,
elemzéssel, értékeléssel zárul.
A gyakornoki időben minden területen elengedhetetlen a hospitálás.
Bármilyen képzésen résztvevő óvodapedagógus belső képzést tart munkatársainak.
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2.3. Információátadás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

18.
adattábla

9, 17, 19, 40

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig

Az óvoda belső kommunikációs rendszere

1

Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések szervezése

havonta 1 alkalom

2

Technikai dolgozók koordinációs megbeszéléseinek szervezése

havonta 1 alkalom

3

Vezetői értekezlet- aktuális problémák, kérdések megbeszélése

havonta 1 alkalom
hónap első hétfő

4

Intézményvezető- intézményvezető helyettesek kapcsolata

5.

Munkaértekezletek

napi
két havonta

Szöveges indoklás
Az óvodák tervezetten és alkalomszerűen, szükségszerűen szervezik munkaértekezleteiket. Szakmai és szervezési
feladatok egyeztetése céljából az óvodák szakmai munkájáért felelős vezetők saját hatáskörben döntenek az értekezlet
összehívásáról.
A tervek a Munkaterv mellékletét képezik.

3. Az intézmény partnerei
3.1. Szülők
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

19.
adattábla

Tartalom

21, 41, 57
90, 86
43

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
41
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
47
oldalig

Érintettek köre

Felelős

Családlátogatások

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus
Vezetők

Szülői értekezletek- évente több alkalommal nevelési, pedagógiai téma - az eltelt időszak
eredményeiről, közös feladatainkról

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus
Vezetők

Egyéni beszélgetések, konzultációk

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus
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Nyílt napok

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Nyílt ünnepek

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Közös rendezvények

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Szülői fórumok szervezése /Van más út/

Óvodapedagógusok
Szülők

Szülők bevonása az ünnepi készülődésekbe

Óvodapedagógusok
Szülők

Vezetők
Vezetők
Óvodapedagógus
Intézményvezető
Szakmai munkaközösség
vezető
Óvodapedagógus
Vezetők

Szöveges indoklás
Nyílt, bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, tájékoztatásra van szükség
A Szülői szervezet tagjainak megválasztása, összehívása, munkájuk támogatása, a vezetők feladata.
A Szülői munkaközösség tervei óvodánként készülnek el, melyek a Munkaterv melléklete.

3.2. Bölcsőde
20.
adattábla

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

Bölcsődések meghívása az óvoda programjaira

Óvodapedagógusok

Vezetők

Óvodapedagógusok látogatása a bölcsődébe

Óvodapedagógusok

Vezetők

Gondozónők látogatása az óvodába

Óvodapedagógusok

Vezetők

3.3. Intézményünk külső kapcsolatai
21. adattábla

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

Nagycsoportos
óvodapedagógusok

Vezetők

Kölcsönös látogatások
Egymás nyílt napjainak látogatása
Iskola

1. osztályosok látogatása
Tanítónők meghívása
értekezletre

csoportjainkba,

Szülői

Közös rendezvények, ünnepek szervezése
Családsegítő
Szolgálat
Egészségügyi
szervek

Beóvodázás segítése
Esetmegbeszélések szervezése a gyermekvédelmi
felelős közreműködésével
Hiányzás minimalizálása
Védőnők higiéniai szűrése
Iskolaérettségi vizsgálatok

Minden
óvodapedagógus
Gyermekvédelmi
felelős
Gyermekek

Vezetők

Vezetők
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Közművelődési
Intézmények

Látogatás,
tájékoztatás,
megbeszélések,
rendezvényeken
való
részvétel.(Könyvtár,
Kiállítások)
Terem biztosítása nagyobb óvodai rendezvényre

Gyermekek,
Szülők,
Óvodapedagógusok

Vezetők

Egyházak

Szülői igény szerint nevelési időn túl helyet
biztosítunk a hitoktatásnak

Gyermekek

Vezetők

Fenntartó

Rendszeres egyeztetés, kölcsönös tájékoztatás
(szakmai, pénzügyi szervezési kérdésekben)

Képviselő Test.

Intézményvezető

Óvodapedagógusok

Intézményvezető

Szakmai szervezetek

Pedagógiai
Szakszolgálat:
vizsgálatok, fejlesztések

részképesség

POK: Szakmai tanácsadás, képzések
Szakértői Bizottság

Szöveges indoklás
A kapcsolattartási formákat, az óvodapedagógus feladatait a Helyi Pedagógiai Programunk Tartalmazza.
A Tagóvodák közös programjait a partnerekkel a Feladatellási Tervek tartalmazzák

4. Gyermekvédelemi feladataink
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

22.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

17
56
3

Tartalom

A 2018/2019-es gyermekvédelmi munkaterv elkészítése
-Az új gyermekek befogadása,az óvodáskorú
gyermekek nevelése,.
Szülői értekezletek, családlátogatások,
fejlődési lapok kitöltése a szülők tájékoztatása.
DIFER mérés (bemeneti mérés)
H, HHH,V gyermekek nyilvántartásba vétele.
Egészségügyi vizsgálatok.
A
gyerekek
felmérése-logopédiai,fejlesztő
munkában való részvétel javaslata.
Rendszeres óvodába járás elérése, hiányzások
minimalizálása.
Kapcsolattartás
a
segítő
intézményekkel:
Gyermekjóléti
Szolgálat
(havonta)
Gyermekorvos,
Védőnők,
Iskolák-szükség
szerűen

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
27
oldalig
oldaltól
61
oldalig
oldaltól
47
oldalig
oldaltól
oldalig

Érintettek köre

Óvodapedagógusok

Felelős
Gyermekvédelmi
felelős

Kóródiné Ekker Júlia
Óvodapedagógusok

Gyemekvédelmi
felelős
Vezetők
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Prevenciós munka- a rászoruló szülők
Családsegítő Szolgálat felé irányítása: ruhák
gyűjtése szükség szerint.
A gyerekek fejlődésének nyomon követése,
személyiséglapok, egyéni fejlesztési tervek
vezetése, a szülők tájékoztatása.
Óvodai szakvélemények kiállítása.
Nagyoknál kimeneti DIFER mérés.
A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, nyílt
napok, szülői értekezletek, családlátogatások,
családi napok, egyéni elbeszélgetések.
A beóvodázás segítése

Szöveges indoklás
Célunk: A gyerekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki jogainak érvényesítése. Hátránykompenzálással az
esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára.
Családok tiszteletben tartása, családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében szorosan
együttműködve a szülőkkel, Gyermekjóléti Szolgálattal, gyerekorvossal, védőnőkkel.
A drog-prevenciós program „Van más út” módszertanának kidolgozása után mesékkel, játékokkal, beszélgető-körrel
segítjük a gyerekeket eligazodni a világban. Megismertetni velük, mi a helyes és mi a helytelen.
Hospitálásokkal, tapasztalatok megbeszélésével fejlődünk ezen a területen.
A gyermekvédelmi munka minden óvodapedagógusnak kötelessége. Feladata a minden gyermekre kiterjedő figyelem, a
családok helyzetének megfigyelése, támogatása.
A munka koordinálását a Gyermekvédelmi felelős látja el. Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló feladatokat havi
lebontásban a Gyermekvédelmi Munkatervben határozzuk meg, ezt a Melléklet tartalmazza.

5. Szakmai fejlesztési feladatok‐a nevelési év prioritásai
23.
adattábla

Nevelési terület

Fejlesztés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Egészséges életmód alakítása
Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlestés
Munka jellegű tevékenységek
Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Játék
Mese- vers
Ének- zene, énekes játékok, gyermektánc
Rajz, mintázás, kézimunka
Mozgásfejlesztés
Külső világ tevékeny megismerése
Integrált nevelés
Tehetséggondozás

PP: 19.oldal
PP: 21. oldal
PP: 24. oldal
PP: 59. oldal
PP: 61. oldal
PP: 47. oldal
PP: 50. oldal
PP: 52. oldal
PP: 53. oldal
PP: 54. oldal
PP: 57. oldal
PP: 29. oldal
PP: 30. oldal

Szöveges indoklás
A 2018/2019-es nevelési év feladatait az előző év tapasztalatai alapján fogalmaztuk meg.
- A folyamatos fejlődés érdekében az elért eredményeket az ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat építsük be a
stratégiai és operatív tervekbe és a pedagógusi munkában is.
- A fiatal, pályakezdő pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése, a gyakorlati tapasztalatok átadása az idősebb
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generáció bevonásával.
- Belső tudásmegosztás során ismeretátadás lehetőségének bővítése. Az információáramlás rendszerének
továbbfejlesztése.
- Partneri elégedettségmérések elvégzése, belső önértékelési program végrehajtása.
- Továbbképzési tervünk végrehajtása.
- Értékegyeztetés és értékmegtartás az óvodák pedagógiai gyakorlatában.
- Fejlődésre való igény erősítése az önértékelés, önelemzés folyamatos gyakorlásával.
- Tehetséggondozó tevékenységünk megszilárdítása
- Az innováció beépítése a mindennapos pedagógiai gyakorlatba.
- Kapcsolatrendszerünk javítása az elégedettség mérések tapasztalatai alapján.
- A különbözőségek tolerálása, elfogadása- inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése napi feladat.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos differenciált, szakszerű fejlesztése
- A gyermekek érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő tevékenységek biztosítása,
készség, képességfejlesztés, attitűdalakítás.

5.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos teendők tervezése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

24.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Dátum

41
18, 19-29

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
42
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
86
oldalig

Tartalom

Felelős

Folyamatos

Szükséges kontrollvizsgálatok elvégzése

Folyamatos

Új bekerülések, vizsgálatok

Folyamatos

Szakértői Bizottsághoz irányítás

Intézményvezető
Szakszolgálat
Szakértői Bizottság
Gyógypedagógusok

Folyamatos

Előírt fejlesztések koordinálása

Szöveges indoklás
Az integrált nevelés általános értelemben azt a célt tűzi ki, hogy minden gyermek – függetlenül attól, hogy valamely
sérülés vagy egyéb ok következtében fejlődése akadályozott – megkülönböztetés és elkülönülés nélkül vegyen részt az
intézményes nevelésben.
A fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai
komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más - más terület
kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján
határozzuk meg.
A korai együttneveléssel megelőzzük a mássággal szembeni elutasítást, előítélet kialakulását a megélt tapasztalatokon
keresztül.
A sérült gyermekek részéről pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálat az óvodai csoportba kerülés fontos feltétele, mely
az integrációra való alkalmasságot bizonyítja

5.2.Tehetséggondozás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
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dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
31
oldalig

30

Szöveges indoklás
Az óvodapedagógusok mindennapi tevékenységük mellett intézményünkben kialakítottuk a Tehetséggondozás
rendszerét, szakmai munkaközösségünk három területen végzi tehetséggondozó tevékenységét:
• Mozgásfejlesztés
• Népi játékok, gyermektánc
• Környezeti nevelés és környezetvédelem
A gyermekek személyiségének figyelembe vételével átlagon felüli adottságaik, kreativitásuk, motivációjuk
felfedeztetése, személyiségük optimális fejlesztése, önmagukhoz mérten tehetségük kibontakoztatása

25.
adattábla

Dátum

1.

Heti 1

2.

Heti1

3.

Heti1

Megnevezése

Tartalom

Felelős

Lippentő
Az átlag feletti képességek
felismerése,
kibontakoztatása

Kincsvadászok

Óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség vezetők

Örökmozgók

5.3 A gyermekek fejlődésének nyomon követése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

38

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldaltól
oldaltól
40

oldalig
oldalig
oldalig

26.
adattábla

Formái

Mérésben résztvevők várható
létszáma

1.

Fejlődési lap

minden gyermek

2.

Difer mérés

Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek

3.

Képességmérő lapok(év végén: Táblácskák)

minden gyermek

Szöveges indoklás
A megfigyelések lehetőség szerint természetes helyzetben, alkalmazott megfigyeléseken alapuljanak, esetenként játékos,
egyéni vizsgálaton.
Óvodánk sikerkritériumát a „Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén” programelemek tartalmazzák. Ehhez
viszonyítva mérjük a gyermekek fejlettségi szintjét.
A 4-5-6 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérése a Difer tesztek rövidített változatával történik.
Év végén a csoportok képességekre bontott mérését végezzük, melynek eredményei alapján határozzuk meg a következő
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év feladatait.

6. Ellenőrzés
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Hivatkozott szövegrész
37

oldaltól
oldaltól
oldaltól

40

oldalig
oldalig
oldalig

6.1. A 2018-2019-es. nevelési év kiemelt ellenőrzési területei
27.
adattábla

Nevelési terület

Ellenőrzés módja

Csoportnaplók ellenőrzése
Felvételi, előjegyzési napló
Felvételi- mulasztási naplókÓvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer
Gyermekbalesetek megelőzése
SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő
munka-meghatározott csoportban
Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős,
óvodapedagógusok
Egészséges életmód,
Környezeti nevelés, környezetvédelem
Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek
BECS közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében
Szakmai munka ellenőrzése

Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű

Tehetséggondozás beindítása
Innováció bevezetése, beválása

Teljes körű
Teljes körű
Szúrópróba szerű
Szúrópróba szerű
Teljes körű
Szúrópróba szerű
Folyamatos
évi 4-8 alk.
Folyamatos

Szöveges indoklás
Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a nevelőmunkának. Célja a reális helyzetkép rajzolása a folyamatban
lévő munkánkról, információ gyűjtés a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése érdekében.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti a vezető beosztásban dolgozók feladatait, munkamegosztását.
Fontos, hogy tárja fel a szakmai és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, előzze meg ezeket, valamint
szolgáltasson megfelelő számú adatot az intézmény belső és külső értékelésének elkészítéséhez.
Az értékelés, a gyakorlati munka elemzése számadást, visszajelzést kell, hogy jelentsen, melyben megnyilvánul az
eredményesség és hiányosság egyaránt.
Az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása az elfogadott elvek számonkérése motiváló az
értékelés folyamatában.
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6. 2. Az intézményvezető és helyettes ellenőrzési terve
Belső ellenőrzésJelmagyarázat:Intézményvezető - V, Intézményvezető helyettes-H,
Folyamatosan – F,
Alkalomszerűen – A.
IX

Ellenőrzött terület

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

Pedagógiai, tanügy-igazgatási
Csoportnaplók
Felvételi mulasztási naplók
Statisztika
Ünnepek, hagyományok
Nevelési év feladatai
Intézményen belüli hospitálás
Óvodai élet szervezettsége,
tartalma
Kirándulás
Szülői értekezlet
Kapcsolattartás
Új dolgozók segítése
Munkarend, munkaidő betartása
Munkaidő nyilvántartás
Nevelőmunkát segítők
ellenőrzése

VH
V
V

VH

VH
V

V

V
VH

VH

VH

V
V
VH

VH
H

VH
VH
H

H

VH

VH

H

V

H
H
VH
H

H
H
Munkáltatói feladatok
H

VH

VH

VH

H
VH

H
VH

H
VH

A
F

VH
H

A

VH
Gazdálkodási feladatok

Takarékos gazdálkodás
Beszerzések
Eszköz nyilvántartás
Leltár
Karbantartás
Biztonságtechni-kai előírások
Helyettesítés, túlóra
Szabadságolás
Térítési díj elszámolása
Bélyegzőkezelés

F
A
A
A
F
A
A
A
A
A

V
VH
H
H
VH
VH
H
H
V
V
Egyéb

Munkavédelmi előírások
betartása
Munkavédelmi oktatás
Épületek tisztasága
Udvar tisztasága
Dekoráció

A

VH

A
A
A
A

V
VH
VH
VH
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6.3. Értékelés, intézményi önértékelés
28.
adattábla

Intézmény belső értékelésében résztvevők
a 2017-2018-as nevelési évben

Óvoda

1
2

Csernák Ágnes
Andrási Tímea
Monokiné Fórizs Beatrix
Mráv Andrea

Újtelepi Óvoda
Újtelepi Óvoda
Újtelepi Óvoda
Újtelepi Óvoda

Szöveges indoklás
A 2011. évi CXC.törvény a köznevelésről, egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer (pedagógiaiszakmai ellenőrzés- tanfelügyelet) működtetését írja elő.
Intézményünkben Belső Ellenőrzési Csoport működik, mely minden évben önálló munkaterv alapján végzi munkáját.
Tájékozódás módja: Személyes és csoportos beszélgetésekkel, kérdőíves módszerekkel, elégedettség és elégedetlenségi
vizsgálatokkal, összehasonlító elemzésekkel, adatgyűjtéssel, adatfeldolgozás technikájával.

7. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

29.
adattábla

Hivatkozott szövegrész
31
oldaltól
85
oldaltól
oldaltól

33
89

oldalig
oldalig
oldalig

Tartalom

Érintettek köre

Balesetvédelmi oktatás

Gyermekek, Óvodapedagógusok,
Dajkák, Ped, asszisztensek

Molnárné Nagy Valéria,

Az óvodában lévő személyek

Vezetők

Tűzriadó próba

Felelős
Munkavédelmi felelős
Vezetők

8. Nevelés nélküli munkanapok terve
30.
adattábla

Idő

Megnevezése

2018. 08.21

Nevelőtestületi értekezlet

2019.06. 14.

Nevelőtestületi értekezlet

2019. 03.
2019. 05.

Nevelőtestületi képzés
Alkalmazotti program

Érintettek köre

Felelős

Óvodapedagógusok, Ped.
asszisztensek
Óvodapedagógusok, Ped.
asszisztensek
Óvodapedagógusok,
Óvodapedagógusok, Ped.

Intézményvezető
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asszisztensek
Dajkák
Karbantartó
Szöveges indoklás
A nevelőtestület 5 alkalommal élhet a nevelés nélküli munkanap lehetőségével.

10. A tervezett óvodai bezárás időpontja
31.
adattábla

Dátum
időszak
hó

1.

12.

2.

06.

naptól

15.

ügyeletes, felelős

napig

08.
31.

Téli időszakban (Amennyiben valamennyi
szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi
igénybe az ügyeleti ellátást sem

Központi Óvoda

Nyári időszakban

Annaházi Óvoda
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11. Jogszabályi háttér
Sorsz

Jogszabály

1

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

2

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

3

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

4

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

5

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

6
7

8

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról

9

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

10

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

11

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről

12

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

13

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

14

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

15

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

16

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről1

17

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről (Csak tájékoztatásul szolgál, az
óvodára nem vonatkozik!)

Fegyvernek, 2018. 08. 31.
……PH.……………………………………………
Balogh Mihályné
Intézményvezető

26

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Legitimációs záradék

1.1.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a ……...iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a
2018-2019-es nevelési év Munkatervét

Kelt: Fegyvernek, 2018. 09. 01.

…………………………….
Szülői szervezet vezetője

1.2.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a …….. iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a
2018- 2019-es nevelési év Munkatervét

Kelt: Fegyvernek, 2018. 09. 01.

…………………………….
Fenntartó

PH
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1.3.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a
2018. 08. 21-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2018-2019-es nevelési év
Munkatervét elfogadta.

Kelt: Fegyvernek, 2018. 09. 01.

…………………………….
Intézményvezető
PH.
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Felhasznált irodalom:
Módszertani segédanyaghoz
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal
által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai
nevelés
Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
„Mi Óvodánk” Helyi Nevelési Program
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MELLÉKLET

Feladatellátási Terv: Annaházi Óvoda 2018/2019-es nevelési év

Időszak
Augusztus
21.
Augusztus
21.
Szeptember
1-re
Szeptember
10.-re
Szeptember
3.
Szeptember
Szeptember
1-30.
Szeptember
Szeptember
28-ig
Szeptember
Szeptember
15.
Szeptember
14.
Szeptember
Szeptember

Tevékenységi kör
neve

A konkrét feladat megnevezése

Szakmai előkészület

Évnyitó Nevelési értekezlet

Kapcsolattartás
szülőkkel

Tájékoztató szülői értekezlet a kiscsoportos
szülőknek
A csoportszobák, folyosó, kiszolgáló helységek,
udvar előkészítése az óvodai életre.
Csoportnapló, mulasztási napló, éves terv
elkészítése
Feladatok megbeszélése,előkészületek a
tanévre, szervezési feladatok.
Szolgáltatások megszervezése
Egyéni fejlesztések,
Kiscsoportos gyerekek folyamatos, fokozatos
beszoktatása

Szervezési feladatok
Adminisztráció
Munkaértekezlet
Egyéni fejlesztés,
tanulás
Érzelmi nevelés,
szocializáció
Kapcsolattartás
szülőkkel
Hagyományaink
ápolása
Kapcsolattartás
szülőkkel

Szülői értekezlet Középső-nagycsoport

Gyakoriság

A végrehajtásban
közreműködők

eseti

Minden óvónő

eseti

Kiscsoportos óvónők

eseti

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Varga Tímea

rendszeres

Varga Tímea

eseti

Kis-Középső csoportos
óvónők

eseti

Kóródiné Ekker júlia

Benedek Elek emlékére mesemondó délelőtt
eseti
megszervezése

Kóródiné Ekker Júlia,
Varga Tímea

SZMK. megalakulása

Varga Tímea

eseti

Tanulás

Nagycsoportosok foglalkozásainak megkezdése,
folyamatos
tevékenységek folyamatos biztosítása.

Kóródiné Ekker Júlia

Tehetséggondozás

A tehetséggondozó műhelyek megszilárdítása

Kóródiné Ekker
Júlia,Varga Tímea

Továbbképzés,
szakmai tovább
fejlődés
Egészséges életmód,

folyamatos

A szakmai továbbfejlődés igényének felmérése,
folyamatos
szervezésének segítése.

Varga Tímea

Tisztasági vizsgálat

Minden óvónő

eseti
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11.

Szeptember
1-től

kapcsolat a védőnővel
Egészséges életmód
kialakítása

Egyéni fejlesztés,
mérés

Gondozási, testápolási szokások kialakítása,
betartatása. Biztonságos környezet megteremtése.
Mindennapos
mozgás
lehetőségének
megteremtése, séták szervezése
A
gyerekek
bevonása
a
környezet
rendbentartásába.
Fejlődési lapok vezetése, bemeneti Difer-mérés
elkészítése

Testi nevelés
Munkára nevelés

Szeptember

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

folyamatos

Minden óvónő.

folyamatos

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

Folyamatos
Eseti.
Eseti,
folyamatos
eseti

Szeptember
19.
Október
Október 34-5

Munkaértekezlet

A technikai dolgozók feladatainak megbeszélése

IPR. feladatok

Október

Kapcsolattartás
szülőkkel

Október 1.

Munkaértekezlet

Október 10.

Munkaértekezlet

Október

Innováció VMU
Tanulás
Egészséges életmód
kialakítása
Kapcsolattartás a
Bölcsődével

HHH-s gyermekek fejlesztési terveinek
Szüreti hét megszervezése
eseti
-szüretelés,-szőlőpréselés,-sütisütés,-táncház
Családlátogatások megszervezése.
eseti
Szülői értekezlet megtartása
eseti
A nevelői munkánkkal kapcsolatos aktuális
feladatok
megbeszélése.
Információáramlás havi
támogatása.
Eseti,
A technikai dolgozók feladatainak megbeszélése
folyamatos
Az innováció teljesülésének ellenőrzése
Eseti

November
November
November
13.
November
14.
November

Közösségi nevelés

Minden óvónő.
Varga Tímea
Kiscsoportos óvónők
Minden óvónő
Minden óvónő
Kis-középsős óvónők
Minden óvónő
Varga Tímea
Varga Tímea

Őszi élményszerző séták szervezése.

folyamatos

Minden óvónő

Látogatás megszervezése.

eseti

Kiscsoportos óvónők

Munkaértekezlet

Elkövetkező ünnepek megszervezése.
Aktualitások.

eseti

Minden óvónő

Munkaértekezlet

A technikai dolgozók feladatainak megbeszélése

Eseti,
folyamatos

Varga Tímea

Közösségi, irodalmi
nevelés

Színházlátogatás:
Megszervezés, lebonyolítás.

eseti

Középső_Nagycsoportos
óvónők
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November
November

Adminisztráció
Rendszeres óvodába
járás

November

Dokumentáció

December
1-5.

Barkácsolás
Közösségi nevelés
Kapcsolattartás
szülőkkel
Érzelmi nevelés

December
1-ig
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Nevelési tervek értékelése, következő elkészítése.

eseti

Minden óvónő

A hosszantartó óvodai távollétek ellenőrzése

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Varga Tímea

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő
Szülők

eseti

Minden óvónő

Fejlődési
lapok
folyamatos
vezetésének
ellenőrzése.
Mikulás-dekoráció
készítése
folyosóra,
csoportszobákba.
A Mikulás érkezésének megszervezése.
Mikuláscsomagok készítése.
Lebonyolítás: Dec. 06. (zárt óvodai ünnep)
Elkövetkező ünnepek megszervezése.
Aktualitások.

December 4

Munkaértekezlet

December
3-5.

Kapcsolattartás
szülőkkel
Közösségi nevelés

December
7-14.

Kapcsolattartás
szülőkkel

December
7.
December
13.
December
19.
December
20.

Barkácsolás,
kézimunka

Adventi barkács délutánok megszervezése,
lebonyolítása.
eseti
Adventi vásár lebonyolítása.
Barkácsolás szülőkkel, karácsonyfa díszek
eseti
készítése, díszítés.

Szervezés

Karácsonyi ajándékok beszerzése.

eseti

Érzelmi nevelés

Közös Fenyőfadíszítés, mézeskalácssütés.

eseti

Minden óvónő

Érzelmi, irodalmi,
közösségi nevelés.

Nagycsoportosok karácsonyi műsora a kicsiknek.
Ajándékbontás.

eseti

Minden óvónő, dajka

December
21.

Közösségi, érzelmi
nevelés.

Óvónők, dajkák mesejátéka.
Közös ebéd.

eseti

Minden óvónő, dajka.

Egészséges életmód,
testi nevelés
Kapcsolattartás

Téli élményszerző séták szervezése.
folyamatos
Szánkózás, hógolyózás, mindennapos levegőzés.
SZMK
megbeszélés.
Szülői
értekezletek eseti

Január
Január

Gyűjtőmunka: Adventi barkácsolás kellékeinek
folyamatos
gyűjtése

Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Szülők

Minden óvónő
óvónők
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szülőkkel
Január

Kapcsolattartás az
iskolával

Január

Munkaértekezlet

Január
Január
Január
Február

Kapcsolattartás a
Művelődési Házzal
Közösségi nevelés,
zene, tánc
Mérés, értékelés,
kapcsolattartás
szülőkkel.
Barkácsolás

Február 1-8. Gyűjtőmunka.
Közösségi nevelés,
érzelmi nevelés,
Február 9.
kapcsolattartás
szülőkkel.
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megszervezése,
lebonyolítása.
előkészületek megbeszélése.

Farsangi

Szülői fórum megszervezése, lebonyolítása.

Varga Tímea
eseti

Varga Tímea

eseti

Varga Tímea

eseti

Varga Tímea

Farsang pedagógiai előkészítése, gyermekműsor

folyamatos

Minden óvónő

Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről.
(egyéni fejlődési lapok)

eseti

óvónők

Farsangi előkészületek.
Aktuális feladatok.
Farsangi
rendezvény
megbeszélése.

megszervezésének

Farsangi dekoráció készítése az óvodába és a
folyamatos
Műv. Házba.
A farsanghoz szükséges kellékek begyűjtése.
folyamatos

Minden óvónő

Farsangi mulatság lebonyolítása.(nyílt óvodai
eseti
ünnep)

Minden óvónő,
szülők

Minden óvónő

Február

Adminisztráció

Negyedéves nevelési tervek értékelése, újak
elkészítése.

eseti

óvónők

Február

Adminisztráció

Óvodai szakvélemények elkészítése

eseti

Középső-Nagycsoportos
csop.vez óvónő

Március1215.

Tanulás, közösségi
nevelés

Készülődés Nemzeti ünnepünkre
-dekorációk készítése
-séta az emlékműhöz
-megemlékezés

folyamatos

Minden óvónő

Élményszerző séták, megfigyelések szervezése

folyamatos

Minden óvónő

Látogatás az iskolába a nagycsoportosokkal.

eseti

Középső-Nagycsoportos

Mese - előadás, megszervezése a Műv.-házban.

eseti

Minden óvónő

Március
Március
Április

Tanulás, egészséges
életmódra nevelés
Kapcsolattartás az
iskolával
Kapcsolattartás az
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óvodákkal,
Április

Munkaértekezlet

Április

Barkácsolás

Április

Április

Közösségi-, érzelmi
nevelés,
Kapcsolattartás
szülőkkel
Irodalmi nevelés
Érzelmi nevelés
Zene, dráma, tánc

Elkövetkező ünnepeink szervezési feladatai.
eseti
Aktualitások.
Tavaszi
dekorációk
készítése
folyosóra,
Folyamatos
csoportszobákba.
Húsvéti ünnepkör:
- gyűjtő munka
Nyílt napok megszervezése, lebonyolítása.
Óvónők, dajkák bábelőadása a gyerekeknek
Készülődés Anyák napjára
Gyermekműsorok

Április 2328-ig.

Barkácsolás

Május 3.

Érzelmi nevelés

Május

Testi nevelés,
egészséges életmód

Május

Mérés, értékelés
IPR.feladatok

Május

Közösségi nevelés

Anyáknapi dekoráció készítése
Anyáknapi ajándékok készítése
Anyáknapi ünnepély lebonyolítása (nyílt óvodai
ünnep)
Lovaglás megszervezése, lebonyolítása
Középsö-Nagycsoportosok, kicsik igény szerint.
Kiscsoport kimeneti
Köz-nagycsoport kimeneti Difer mérése (HHH.-s
gyermekek)
Óvodai kirándulás megszervezése, lebonyolítása.

Május

Közösségi nevelés

Gyermeknap megszervezése, lebonyolítása.

Május

Május
Május

Kapcsolattartás
szülőkkel
Egyéni megbeszélés
Érzelmi nevelés,
közösségi nevelés,
kapcsolattartás
szülőkkel
Mérés, értékelés

Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről
(egyéni fejlődési lapok)

Varga Tímea
Minden óvónő

Eseti

Minden óvónő

Folyamatos

Minden óvónő

Folyamatos

Minden óvónő

Eseti

Minden óvónő

Eseti

Minden óvónő

Eseti

óvónők

Eseti
Folyamatos,
eseti

Minden óvónő

Eseti

Évzáró, ballagás megszervezése
-Kis-középsősök- ballagó tarisznya készítése
Folyamatos
-Szülők-zsúr megszervezése
Eseti
Ballagás lebonyolítása (zárt óvodai ünnep)
Partneri elégedettségi mérés, A gyermekek Eseti

Minden óvónő
óvónők

Minden óvónő
Minden óvónő
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Május
Június
Június

Adminisztráció
Testi nevelés,
egészséges életmód
Nevelési értekezlet
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fejlődésének mérése,
Csoportnaplók lezárása
Mulasztási naplók előkészítése a nyári óvodai Eseti
életre.
Vízhez szoktatás megszervezése
Folyamatos
Lebonyolítása
Eseti
A 2018/2019.nevelési év értékelése.
Eseti

óvónők
Kóródiné Ekker Júlia
Varga Tímea
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Feladatellátási Terv Központi Óvoda 2018/2019-es nevelési év

Időszak
Augusztus 21.

Tevékenységi kör neve
Szakmai előkészület

Augusztus 21.

Kapcsolattartás
szülőkkel

Augusztus 21.

Munkaértekezlet

Augusztus 22- Barkácsolás
31.
Közösségi nevelés

Augusztus 30.

Munkaértekezlet

Szeptember 1Adminisztráció
10.
Egészséges életmód
kialakítása
Szeptember 1től
Testi nevelés, edzettség

A konkrét feladat megnevezése
Évnyitó Nevelési értekezlet
Tájékoztató
szülőknek.

szülői

értekezlet

Gyakoriság
eseti

az

új

kiscsoportos

eseti

HACCP
szerinti
munkavégzés
megbeszélése,
eseti
dokumentációja.
Őszi dekoráció készítése folyosóra, csoportszobákba.
eseti
Őszi ablak dekoráció készítése.
Tanévkezdés aktuális feladata.
Csoport és mulasztási naplók egységes vezetése, egyéb
adminisztrációs feladatok megbeszélése, pontosítása.
eseti
Nevelési év feladattervének megbeszélése.Munkaköri
leírások, munkaidő beosztás konkretizálása.
Udvari élet szabályainak egyeztetése.
Csoportnapló, mulasztási napló, éves terv elkészítése.

Gondozási, testápolási szokások kialakítása, betartatása,
biztonságos megteremtése.
Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése: Séták
szervezése
Munkára nevelés
A gyerekek bevonása a környezet rendben tartásába.
Szeptember 1Néphagyomány ápolás
Szakmai
tartalmi
től
Évszakokhoz,
ünnepkörökhöz
kapcsolódó
népi
fejlesztés
Folyamatos
hagyományok, szokások gyakorlása
Szeptember
Érzelmi
nevelés, Kiscsoportos gyerekek folyamatos, fokozatos

A végrehajtásban
közreműködők
Minden óvónő
Csajági Georgina
Gelencsér Mária
Csehné Nagyistván Erika
Kisné Borsos Anita
Minden dajka
Balogh Mihályné
Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő.

folyamatos

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

rendszeres

Minden óvónő

eseti

Csajági Georgina
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1-30-ig
Szeptember 6.
Szeptember
14-ig
Szeptember
17-20-ig
Szeptember
17.

Szeptember
25.

Szeptember
28.
Szeptember
Szeptember

szocializáció
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Kapcsolattartás
SZMK megalakulása
szülőkkel
Tárgyi
feltételek Óvodai felszerelések begyűjtése
biztosítása
(torna felszerelés)
Szülői értekezlet
Kapcsolattartás
Nagy- középső csoport
szülőkkel
Kis-középső csoport
Nagycsoportosok foglalkozásainak
Tanulás
megkezdése, tevékenységek folyamatos
biztosítása.
Évindítással összefüggő feladatok értékelése. Napirendek,
beszoktatás, munkabeosztások. Szülői értekezletek,
családlátogatások
tapasztalatai.
Dokumentációk
ellenőrzésének tapasztalatai. IPR feladatok egyeztetése.
Munkaértekezlet
Rendszeres óvodába járás nyomon követése. HHH
gyermekek esetében Difer mérés, az adatok rögzítése.
Fejlesztési tervek készítése. A mérés eredményeinek
szülőkkel történő megismertetésének módja. A következő
ünnepeink szervező feladatai. Aktualitások
Irodalmi,
anyanyelvi Nagycsoportosok felkészítése az
nevelés
Annaházi mesemondó délelőttre, részvétel.
Egészséges
életmód,
Tisztasági vizsgálat
kapcsolat a védőnővel
Szolgáltatások megszervezése:
Egyéni
fejlesztés,
Tehetséggondozás
tanulás
Egyéni fejlesztések, gyógytestnevelés, logopédia
IPR. feladatok
Új gyermekek részére: Fejlődési lapok megnyitása, DiferEgyéni fejlesztés, mérés mérés elkészítése

Szeptember
28.
Szept. Nov.
Ellenőrzés
Febr. Ápr. Jún.
Október 1.
Tanulás

Gelencsér Mária

beszoktatása

Csoportok dokumentációjának ellenőrzése
Középső csoportosok foglalkozásainak

eseti

Kisné Borsos Anita

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

folyamatos

Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita

eseti

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti

Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita

eseti

Minden óvónő

rendszeres

Kisné Borsos Anita
Tehetséggondozási
munkacsoport

folyamatos
eseti
folyamatos
eseti
folyamatos

Minden óvónő
Kisné Borsos Anita
Gelencsér Mária
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megkezdése, tevékenységek folyamatos
biztosítása.
Október 1.

Egyéni fejlesztés
Tehetséggondozás

Október 1-4.

Közösségi nevelés

Október 10.

IPR. feladatok

Október

Kapcsolattartás
szülőkkel

Családlátogatások megszervezése

November 1.

Tanulás

Kiscsoportosok
foglalkozásainak
tevékenységek folyamatos biztosítása.

November

Tanulás
Egészséges
kialakítása

„Lippentő” - Tehetséggondozási műhely beindítása
Szüreti hét megszervezése:
szüretelés,- szőlőpréselés,- sütemény
sütés, - táncház
HHH-s gyermekek fejlesztési terveinek
elkészítése

megkezdése,

életmód Őszi élményszerző séták szervezése

folyamatos

Csajági Georgina
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita

eseti

Sági Istvánné
Gelencsér Mária

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

folyamatos

Gelencsér Mária
Csajági Georgina

folyamatos

Minden óvónő

November 7.

Munkaértekezlet

A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, nyomon
követése. Dokumentumok pontos vezetése. Szülők
rendszeres tájékoztatása.
Ünnepségek, műsorok összeállításának módszertani
eseti
szempontjai. Egységes elvárások megfogalmazása, a
gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele
Elkövetkező ünnepek megszervezése.
Aktualitások.

November
vége

Adminisztráció

Nevelési tervek értékelése, következő
elkészítése.

November
vége

Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről.
Mérés,
értékelés,
(egyéni fejlődési lapok)
kapcsolattartás
nagy-középső csoport
szülőkkel.
kis-középső csoport

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő
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Szülők tájékoztatása: beszoktatási időszakról - kiscsoport
November
20-30-ig

Kapcsolattartás
szülőkkel
Közösségi nevelés

Gyűjtőmunka: Adventi barkácsolás kellékeinek gyűjtése

November
26-30-ig

Kapcsolattartás
szülőkkel

Adventi barkács délután megszervezése, lebonyolítása.
Adventi vásár.

November
26-30-ig
November 26December 5-ig

Barkácsolás
Közösségi nevelés
Kapcsolattartás
szülőkkel
Érzelmi nevelés
Közösségi nevelés

Mikulás-dekoráció készítése folyosóra, csoportszobákba.
Téli-karácsonyi ablak dekoráció készítése
A Mikulás érkezésének megszervezése.
Mikuláscsomagok készítése.
Lebonyolítás.(zárt óvodai ünnep)
Mikulás várása minden csoportban.

December 6.
December 14Szervezés
ig.
December 21.
Január

Január 9.

Január
Január

Karácsonyi ajándékok beszerzése.

folyamatos

folyamatos
eseti
eseti
eseti

Karácsonyi ünnepség lebonyolítása minden csoportban eseti
nyílt ünnepség
Egészséges
életmód, Téli élményszerző séták szervezése.
folyamatos
testi nevelés
Szánkózás, hógolyózás, mindennapos levegőzés.
„Van más út!" program beválása-egymás közti gyakorlati
tanácsok.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésével
Munkaértekezlet
kapcsolatos óvónői eredmények. Fejlesztési tervek
eseti
Iskolaérettségi vizsgálatok megbeszélése. (Szülői
értekezlet)
Aktualitások.
Kapcsolattartás
SZMK megbeszélés.
eseti
szülőkkel
Kapcsolattartás
az Iskolahívogató
Szülői
fórum
megszervezése,
eseti
iskolával, szülőkkel
lebonyolítása.

Érzelmi nevelés

Sági Istvánné
Csajági Georgina
Gelencsér Mária
Kisné Borsos Anita
Szülők
Sági Istvánné
Csajági Georgina
Gelencsér Mária
Szülők
Csajági Georgina
Gelencsér Mária
Kisné Borsos Anita
Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Kisné Borsos Anita
Minden óvónő
Minden óvónő
Minden óvónő

Kisné Borsos Anita

Kisné Borsos Anita
Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné
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Február 14.

Munkaértekezlet

Tel: 56/481 015
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Tanító nénik meghívása
Szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása.
Féléves nevelőmunka értékelése.
Szabad játék fontossága a gyermekek életében.
Óvodapedagógus szerepe a szabad játék során.
eseti
Farsangi előkészületek, szervezési feladatok.
Aktuális feladatok.

Február 10-15Barkácsolás
Farsangi dekoráció készítése az óvodába
ig
Február
A farsanghoz szükséges kellékek begyűjtése.
Gyűjtőmunka.
18-22-ig
Kiszebáb készítése.
Közösségi
nevelés,
Farsangi mulatság lebonyolítása.
érzelmi
nevelés,
Február 26-28.
Táncház
kapcsolattartás
Télkergető maskarás felvonulás lebonyolítása.
szülőkkel.
Negyedéves nevelési tervek értékelése,
Február
Adminisztráció
újak elkészítése.

Kisné Borsos Anita
Csajági Georgina

folyamatos

Kisné Borsos Anita
Sági Isvánné

folyamatos

Gelencsér Mária

eseti

Sági Istvánné
Gelencsér Mária
Szülők

eseti

Minden óvónő

Február

Adminisztráció

Óvodai szakvélemények elkészítése

eseti

Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné

Március

Szakmai fejlesztés,
tapasztalatcsere

Óvodák közötti hospitálások:

eseti

Kisné Borsos Anita

Március
6-14-ig

Tanulás, közösségi
nevelés

folyamatos

Csajági Georgina
Minden óvónő

Március
Március

Március 21.

Készülődés Nemzeti ünnepünkre:
-dekorációk készítése
-séta az emlékműhöz
- megemlékezés
Élményszerző séták,
megfigyelések szervezése.

Tanulás, egészséges
folyamatos
életmódra nevelés
Kapcsolattartás
az
Látogatás az iskolába a nagycsoportosokkal
eseti
iskolával
Csoportnapló és a fejlődési napló vezetésének
tapasztalatai.
Munkaértekezlet
eseti
Elkövetkező ünnepeink, nyílt napok szervezési feladatai.
IKT eszközök alkalmazása.

Minden óvónő
Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita
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Március 23.

Barkácsolás

Aktualitások.
Tavaszi dekorációk
csoportszobákba.

készítése

Tel: 56/481 015
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folyosóra,

ablakba,

Március 25- Kapcsolattartás
Nyílt napok megszervezése, lebonyolítása.
április 5-ig
szülőkkel
Közösségi-,
érzelmi Húsvéti ünnepkör:
Április 15-17.
nevelés
- gyűjtő munka
Kapcsolattartás
az
Április
Leendő elsős tanító nénik látogatása a nagycsoportba.
iskolával
Óvónői meseelőadás a gyermekek részére.
Április
Közösségi nevelés
Annaházi óvoda szervezésében
Érzelmi nevelés
Készülődés Anyák napjára
Április
Zene, dráma, tánc
Gyermekműsorok
Április 23Anyák napi dekoráció készítése
Barkácsolás
Május 2-ig
Anyák napi ajándékok készítése
SZMK és Szülői értekezletek megszervezésének
feladatai.
Óvodai programjaink szervezésének megbeszélése.
Április 25.
Munkaértekezlet
Kirándulás szervezése.
Családi délelőtt programjának megtervezése, feladatok
kiosztása.
Aktualitások.
Anyák napi ünnepély lebonyolítása
Május 3.
Érzelmi nevelés
(nyílt óvodai ünnep)
IPR feladatok
Középső-nagycsoport: kimeneti Difer mérése (HHH.-s
Május
Mérés, értékelés
gyermekek)
Kapcsolattartás
Május
SZMK megbeszélés
szülőkkel
Szülői értekezlet:
Kapcsolattartás
Május 7-8-ig
Kirándulás
szülőkkel
Családi délelőtt megszervezéséről
Május
Közösségi nevelés
Óvodai kirándulás megszervezése, lebonyolítása.
Május 25-ig
Kapcsolattartás
Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről

folyamatos

Gelencsér Mária
Csajági Georgina

eseti

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné

eseti

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Gelencsér Mária
Sági Istvánné

eseti

Kisné Borsos Anita

eseti

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti
eseti

Minden óvónő
Minden óvónő
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szülőkkel
Egyéni megbeszélés

Május 31.

Június 7.
Június 8.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

(egyéni fejlődési lapok)

Évzáró, ballagás megszervezése
Érzelmi
nevelés,
Kiscsoportosok- középsősök:
közösségi
nevelés,
ballagó tarisznya készítése
kapcsolattartás
Szülők: zsúr megszervezése
szülőkkel
Ballagás lebonyolítása (zárt óvodai ünnep)
Csoportnaplók lezárása
Adminisztráció
Mulasztási naplók előkészítése a nyári óvodai életre.
Közösségi nevelés
Kapcsolattartás
Családi délelőtt lebonyolítása
szülőkkel
Népi hagyományőrzés
Táncház szervezése

Június

Közösségi nevelés

Június

Testi
nevelés, Vízhez szoktatás megszervezése
egészséges életmód
Lebonyolítása

Június- július

Közösségi nevelés

Nyári tábor megszervezése, lebonyolítása

folyamatos
eseti

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Kisné Borsos Anita
Minden óvónő

eseti
folyamatos
eseti
folyamatos,
eseti

Kisné Borsos Anita
Kóródiné Ekker Júlia
Minden óvónő
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita
Sági Istvánné
Kisné Borsos Anita
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Feladatellátási Terv Újtelepi Óvoda 2018/2019-es nevelési év

eseti

A
végrehajtásban
közreműködők
Minden óvónő
Kiscsoportos óvónők
Vereb Olga
Balogh Mihályné

eseti

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Balogh Mihályné

rendszeres

Balogh Mihályné

rendszeres

Minden óvónő

rendszeres

Minden óvónő

eseti

Kiscsoportos óvónők

Időszak

Tevékenységi kör neve

A konkrét feladat megnevezése

Gyakoriság

Aug. 21.

Szakmai előkészület

eseti

Aug.21.

Kapcsolattartás szülőkkel

Évnyitó Nevelési értekezlet
Tájékoztató szülői értekezlet a kiscsoportos
szülőknek
A nevelési év előkészítésének feladatai
A csoportszobák, folyosó, kiszolgáló helységek,
udvar előkészítése az óvodai életre.
Csoportnapló, mulasztási napló, éves terv elkészítése
Feladatok megbeszélése,előkészületek a
tanévre, szervezési feladatok, adminisztráció.
Szolgáltatások megszervezése
Egyéni fejlesztések, logopédia, tehetséggondozás,
gyógytestnevelés.
Kiemelt pedagógiai feladat megvalósítása változatos
módon.
„ Van más út!” pedagógiai innováció módszertani
programjának
beépítése
a
mindennapi
nevelőmunkába.

Aug. 22.
Munkaértekezlet
Szept. 3Szervezési feladatok
ra
Szept. 10. Adminisztráció
Szept.5.

Munkaértekezlet

Szept.

Egyéni fejlesztés, tanulás

Folyamat
os

Szakmai tartalmi fejlesztés

Folyamat
os

Szakmai tartalmi fejlesztés

Augusztus
22szeptembe
r 30.
Szeptemb
er
első
hete
Szept.30ig
Szept.
Szept. 15.

Érzelmi nevelés, szocializáció

Kiscsoportos
beszoktatása

Kapcsolattartás szülőkkel

Szülői értekezlet –nagycsoport
Nagy-középső és középső csoportokban.

eseti

Érintett óvónők
Balogh Mihályné

Tárgyi feltételek biztosítása

Tisztasági és torna felszerelések begyűjtése

folyamatos

Minden óvónő

Kapcsolattartás szülőkkel

SZMK. megalakulása
eseti
Nagycsoportosok
tanulási
tevékenységeinek
folyamatos
megkezdése, azok folyamatos biztosítása.

Tanulás

gyerekek

folyamatos,

fokozatos

eseti

Balogh Mihályné
Nagycsoportos
óvónők
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Szeptemb
er
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Egészséges
életmód,
Tisztasági vizsgálat
kapcsolat a védőnővel
Egészséges
életmód Gondozási,
testápolási
szokások
kialakítása,
kialakítása
betartatása. Biztonságos környezet megteremtése.
Szept.3Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése
tól
Testi nevelés, edzettség
Séták szervezése
Munkára nevelés
A gyerekek bevonása a környezet rendben tartásába
Szept. 3Nagycsoportosok
felkészítése
a
mesemondó
Irodalmi, anyanyelvi nevelés
30.
délelőttre, részvétel.
IPR. feladatok
Fejlődési lapok vezetése, bemeneti DIFER mérés
Szept.
Egyéni fejlesztés, mérés
elkészítése
Szept.
Ellenőrzés
Csoportok dokumentációjának ellenőrzése
Nov.
Febr. Ápr.
Jún.
Okt.2
Munkaértekezlet
Aktuális feladatok megbeszélése
Okt.
IPR. feladatok
HHH gyermekek fejlesztési terveinek elkészítése
Okt.
Közösségi nevelés
Szüreti hét megszervezése
szüretelés, - szőlőpréselés, - süti sütés, táncház
Okt.
Kapcsolattartás szülőkkel
Családlátogatások megszervezése.
Szülői értekezlet megtartása
- a beszoktatás tapasztalatai
- további nevelési feladatok
Nov.
Tanulás
Őszi élményszerző séták szervezése.
Egészséges
életmód
kialakítása
Nov.6.
Munkaértekezlet
Elkövetkező ünnepek megszervezése.
Aktualitások.
Nov.
Szakmai fejlesztés
Óvodán belüli hospitálások?
tapasztalatcsere
Nov.
Adminisztráció
Nevelési tervek értékelése, következő elkészítése.
Nov.28 – Barkácsolás
Mikulás-dekoráció
készítése
folyosóra,

eseti

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő.

folyamatos

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Nagycsoportos óvónő

Folyamatos
Eseti.
Folyamatos
Eseti

Mráv Andrea
Balogh Mihályné

eseti
eseti
eseti

Balogh Mihályné
Mráv Andrea
Minden óvónő

eseti
eseti

Minden óvónő
Kiscsoportos óvónők

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Minden óvónő

eseti

Balogh Mihályné

eseti
folyamatos

Minden óvónő
Minden óvónő
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dec.6.
Dec.6-ig.

Közösségi nevelés
Kapcsolattartás szülőkkel
Érzelmi nevelés

Dec.1-től

Kapcsolattartás szülőkkel
Közösségi nevelés
Kapcsolattartás
szülőkkel

Dec.

Dec. 11- Barkácsolás, kézimunka
től
Dec.16.
Szervezés
Dec.21.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Febr.
Febr.3-15.
Febr.15.

Febr.
Febr.

Tel: 56/481 015
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csoportszobákba.
A Mikulás érkezésének megszervezése.
Mikuláscsomagok készítése.
eseti
Lebonyolítás.(zárt óvodai ünnep)
Gyűjtőmunka: Adventi barkácsolás kellékeinek
folyamatos
gyűjtése
Adventi barkácsolás megszervezése, lebonyolítása.
Adventi vásár lebonyolítása.
eseti
Barkácsolás szülőkkel, Karácsonyfa díszek készítése,
eseti
díszítés.
Karácsonyi ajándékok beszerzése.
eseti

Érzelmi nevelés

Karácsonyi ünnepség lebonyolítása
eseti
(nyílt óvodai ünnep)
Egészséges életmód, testi Téli élményszerző séták szervezése.
folyamatos
nevelés
Szánkózás, hógolyózás, mindennapos levegőzés.
Kapcsolattartás szülőkkel
SZMK
megbeszélés.
Szülői
értekezletek
eseti
megszervezése, lebonyolítása.
Kapcsolattartás az iskolával
Szülői fórum megszervezése, lebonyolítása.
eseti
Munkaértekezlet

Farsangi előkészületek.
Aktuális feladatok.
Mérés,
értékelés, Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről.
kapcsolattartás szülőkkel.
(egyéni fejlődési lapok)
Barkácsolás
Farsangi dekoráció készítése az óvodába
Gyűjtőmunka.
A farsanghoz szükséges kellékek begyűjtése.
Közösségi nevelés, érzelmi Farsangi mulatság lebonyolítása.
nevelés,
kapcsolattartás Télkergető maskarás felvonulás lebonyolítása.
szülőkkel.
Adminisztráció
Negyedéves nevelési tervek értékelése,
elkészítése.
Adminisztráció
Óvodai szakvélemények elkészítése

újak

Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Szülők
Kóródi Petra
Sági Daniella
Szülők
Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Szülők
Minden óvónő
Minden óvónő
Minden óvónő
Balogh Mihályné
Nagycsoportos
óvónők

eseti

Balogh mihályné

eseti

Minden. óvónő

folyamatos
folyamatos

Minden óvónő
Minden óvónő

eseti

Minden óvónő,
szülők

eseti

Minden óvónő

eseti

Nagycsoportos
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óvónők
Márc.
Márc.1015.

Márc.

Szakmai fejlesztés,
tapasztalatcsere
Tanulás, közösségi nevelés

Készülődés Nemzeti ünnepünkre
- dekorációk készítése
- séta az emlékműhöz
- megemlékezés
egészséges Élményszerző séták, megfigyelések szervezése

Márc.

Tanulás,
életmódra nevelés
Kapcsolattartás az iskolával

Ápr.

Munkaértekezlet

Ápr.
Ápr.

Ápr.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.

Óvodák közötti hospitálásokban való részvétel

Látogatás az iskolába a nagycsoportosokkal.

Elkövetkező ünnepeink szervezési feladatai.
Aktualitások.
Barkácsolás
Tavaszi
dekorációk
készítése
folyosóra,
csoportszobákba.
Közösségi-, érzelmi nevelés, Húsvéti ünnepkör:
Kapcsolattartás szülőkkel
- gyűjtő munka
Nyílt napok megszervezése, lebonyolítása.
Érzelmi nevelés
Készülődés Anyák napjára
Zene, dráma, tánc
Gyermekműsorok
Barkácsolás
Anyák napi dekoráció készítése
Anyák napi ajándékok készítése
Érzelmi nevelés
Anyák napi ünnepély lebonyolítása (nyílt óvodai
ünnep)
Mérés, értékelés
Köz-nagycsoport kimeneti Difer mérése (HHH-s
IPR. feladatok
gyermekek)
Közösségi nevelés
Óvodai kirándulás megszervezése, lebonyolítása.
Kapcsolattartás szülőkkel
SZMK megbeszélés
Egészséges
életmód, Oviolimpia megszervezése, lebonyolítása
közösségi nevelés
Kapcsolattartás szülőkkel
Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről
Egyéni megbeszélés
(egyéni fejlődési lapok)
Érzelmi nevelés, közösségi Évzáró, ballagás megszervezése

eseti

Balogh Mihályné

folyamatos

Minden óvónő

folyamatos

Minden óvónő

eseti

Nagycsoportos
óvónők

eseti

Balogh Mihályné

Folyamatos

Minden óvónő

Eseti

Minden óvónő

Folyamatos

Minden óvónő

Folyamatos

Minden óvónő

Eseti

Minden óvónő

Eseti
Eseti
Eseti
Eseti

Középsős
és
nagycsoportos óvónők
Minden óvónő
Balogh Mihályné
Nagycsoportos
óvónők

Eseti

Minden óvónő

Folyamatos

Minden óvónő
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nevelés,
szülőkkel

Máj.
Jún.
Jún.
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kapcsolattartás - Kis csoportosok, középsősök- ballagó tarisznya
készítése
- Szülők-zsúr megszervezése
Ballagás lebonyolítása (zárt óvodai ünnep)
Adminisztráció
Csoportnaplók lezárása
Mulasztási naplók előkészítése a nyári óvodai életre.
Testi nevelés, egészséges Vízhez szoktatás megszervezése
életmód
Lebonyolítása
Nevelési értekezlet
A 2018-2019.nevelési év értékelése.

Fegyvernek,2018- 09. 10.

Eseti

Eseti

Minden óvónő

Folyamatos
Eseti
Eseti

Nagycsoportos
óvónők
Balogh Mihályné

Balogh Mihályné
Intézményvezető
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4.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde MI
ÓVODÁNK Helyi Pedagógiai programjának
elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Balogh Mihályné
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Bevezető
Fegyvernek város egy nevelési intézményében három telephelyen működik az óvoda.
Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos, egységesen valljuk, hogy az óvodáinkban járó
gyermekeket családias légkörű, esztétikus, érzelmi biztonságot nyújtó körülmények között
lehet nevelni, ahol elsősorban játszik a gyermek.
Biztosítjuk a szocializációhoz a testi-lelki szükségleteik kielégítését, az egészséges életmódot,
az érzelmi-értelmi nevelést, az esélyegyenlőséget a szociálisan hátrányos gyermekeknek, az
integrált nevelést a sajátos nevelésű gyermekek részére, a kiemelkedően jó képességű
gyermekeknek a tehetséggondozást, innovációt, az egyenlő hozzáférést.
Hirdetjük, hogy minden gyermek az egyéni képességei alapján nevelhető, fejleszthető. A
gyermekek fejlesztése a játékon és a tervezett, szervezett tevékenységeken keresztül, a helyi
lehetőségek kihasználásával – közvetlen környezetük megismerésével történik, mely folyamat
eredményeként megtanulnak a környezetükkel együttműködni, tevékenykedni, és önmagukat
bizonyos fokig ellátni.
A szülők igényeit, kéréseit és elvárásait figyelembe vesszük. Törekszünk a pozitív érzelmi
viszony megőrzésére, a biztonság és –védettségérzet, valamint a szülők és óvodapedagógusok
között kialakuló együttes nevelés harmóniájára.
Pedagógiai Programunk magába foglalja a helyben kialakult nevelési gyakorlatot, megőrizve
hagyományos értékeinket.
Az Alapprogram alapján készült a helyi Pedagógiai Programunk, mely lehetőséget ad a
szakmai önállóságra, pedagógiai nézeteink alkotó érvényesülésére, a családi háttér
figyelembevételére.
Fegyvernek három óvodája „ A mi óvodánk” pedagógiai programja alapján folytatja nevelő
munkáját.
„A

mi

óvodánk”

pedagógiai

program

tükrözi

az

óvodák

sajátos

arculatát.
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Programunk specifikumai
A mindennapi nevelőmunka során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, alkotó
képességet, kreativitást erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel,
melyek keretét az évszakok és az ünnepek határozzák meg.
A gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra épít. Kiemelt szerepet kap az egészséges
életmód, a mozgásfejlesztés, a zenei kultúra alapjainak lerakása, népi hagyományok, szokások
ápolása, gyermektánc, környezetünk megismertetése, környezetkultúra, környezetvédelem,
jeles napok, drámapedagógia elemei. Programunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek
élményekre

és

tapasztalatra

építő,

azaz

tevékenységorientált

környezeti

nevelése,

környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
A programunk osztott, részben osztott és osztatlan csoportokban egyaránt alkalmazható.

Az intézmény adatai
Az óvoda neve:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

Az óvoda székhelye /feladat ellátási helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
Az óvoda OM azonosítója: 035821
Az óvoda telephelyei:


Fegyverneki

Tiszavirág

Óvoda

és

Bölcsőde

Újtelepi

Óvodája

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.


Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 144.



Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
Fegyvernek, Damjanich u. 107.

Az óvoda fenntartója:

Fegyvernek Város Önkormányzat

A fenntartó címe:

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Az óvoda által ellátott feladatok:


óvodai nevelés, bölcsődei ellátás



sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési, ellátása: mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, pszichés zavarral (súlyos tanulási,
figyelem-, vagy magatartásszabályozási, valamint autizmus spektrum zavarral) küzd



óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821



Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

óvodában szervezett étkeztetése

Államháztartási szakágazati besorolása:
Alapvető szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatat
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1. Helyzetelemzés
1.1 Helyzetkép az intézményről
Városunk több mint 6,3 km hosszú. A település déli részét a 4. Sz. közlekedési út keresztezi.
A város természeti adottsága a Holt-Tisza part, mely mellett Ifjúsági park és erdő helyezkedik
el.
Óvodásaink minden évszakban tapasztalatgyűjtő sétákat, kirándulásokat tesznek, megtekintik
a városunk nevezetességeit (Csonka-torony, Templom, Tisza part..), mely nem csak az
élménygazdagítás módja, hanem gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmeik
alakulásának gyökere is.
Óvodaegységeink más-más településrészen helyezkednek el, a körzet határokat a települési
Önkormányzat határozza meg.
Intézményünk 235 gyermek nevelését tudja biztonságosan ellátni.
Óvodai csoportok száma: 9
Bölcsődei csoport száma: 1
Intézményünk teljes szakmai önállósággal rendelkezik.
Óvodaépületeink megfelelő komforttal rendelkeznek, tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk
a gyermekeket.
Eredményeink:


Színes szakmai kínálatot tudunk nyújtani az óvodák helyi sajátosságokat tükröző
nevelési gyakorlatának köszönhetően



Jó és eredményes az együttműködő kapcsolat a szülőkkel.



Nevelési gyakorlatunk alapja a nyugodt, egymásra figyelő, érzelmi biztonságot nyújtó,
pozitív tulajdonságokat erősítő óvodai élet, ahol a gyermek elsősorban játszik. A
harmonikus fejlődéshez sokrétű tevékenységet biztosítunk.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821



Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Az alapfeladaton túl olyan szolgáltatásokat tudunk biztosítani, szakdiplomás
óvodapedagógusainkkal, amelyek a nevelési feladatrendszerünkbe jól illeszkednek.
Nevelőmunkánk színvonalát partnereink, a fenntartó elismeri, támogatja.

1.2 Óvodáink
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde honlapja: http://tiszaviragovi.ucoz.hu
E-mail: ovoda@fegyvernek.hu
Újtelepi óvoda
100 férőhelyes, 4 csoportos óvoda
Sajátos arculata:
Az óvoda kiemelt feladata a mozgásfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés.
Adottságaink kedvezőek e nevelési területek elmélyítéséhez, a gyermekek mozgásigényének
kielégítéséhez.
A játékosságra, a tornaszerek változatos használatára és a gyermekek fokozott
mozgásigényére épít.
A májusi programjaink – ovi-olimpia, sportnap a mozgás és az egészséges életmód jegyében
zajlik.
Központi Óvoda
75 férőhelyes, 3 csoportos óvoda
Sajátos arculatunk:
Óvodánk a Holt-Tiszától, Fegyvernek természeti kincsétől néhány lépésre helyezkedik el. Az
évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát,
mindennapjainkat áthatja az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok,
szokások felelevenítése. A népi gyermektánc beépül csoportjaink életébe, színesebbé teszi
ünnepeinket.

Környezetünkben

megjelennek

a

tradicionális

népi

eszközök.
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Annaházi Óvoda
50 férőhelyes, 2 csoportos óvoda
Sajátos arculatunk:
Óvodánk a városnak egy csendes, kellemes részén található. A gyermekek beilleszkedését,
megismerését, szocializációját segítik a drámapedagógia eszközei, mely az óvodánk arculatát
határozzák meg. A zene, dráma, tánc meghatározó eleme mindennapi tevékenységeinknek és
ünnepeinknek egyaránt. Külső és belső környezetünket úgy alakítottuk ki, hogy a
gyermekeknek bármikor lehetősége legyen önkifejezésre.

2. Gyermek- és óvodaképünk
Hitvallásunk
A nevelőmunkánk során igyekszünk minél jobban megismerni a gyermekek személyiségét,
elfogadni, érzelmi biztonságot teremteni számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva
törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek.
Törekszünk a minél tökéletesebb szocializáció elősegítésére, a halmozottan hátrányos
gyermekek integrált nevelésére.

2.1 Gyermekképünk
„A Mi óvodánk” olyan gyermeki személyiséget kíván nevelni, aki derűs, boldog, nyitott,
érdeklődő, kreatív, jól kommunikál, valamint társakat kereső, toleráns, a szűkebb és tágabb
környezetében biztonságosan eligazodó, tudásvággyal rendelkező személyiség. Akik
elfogadják és tisztelik a különbözőségeket, problémahelyzetben ötletgazdagok és kreatívak.
Akik szeretnének többet tudni, felfedezni és megismerni, akik szeretik a természetet,
kötődnek a településhez, környezetükben jól tájékozódnak, akik érzelmileg gazdagodnak,
ugyanakkor megőrzik személyiségük autonómiáját.
Ennek érdekében egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesítjük a
gyermekeket, hátrányukat csökkentve.
Az

óvodai

élet

végére

jussanak

el

egyéni

képességeik

optimális

szintjére.
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2.2. Óvodaképünk
Derűs, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör, esztétikus és tiszta környezet, a gondoskodó,
szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat alapja. Olyan intézmény, ahol a gyermek jól érzi
magát, mert környezetében sugárzik a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete,
megbecsülése, és a gyermek iráni bizalom, valamint a fejlesztő hatású tevékenységek, melyek
a gyermekek jellemző sajátosságaira épülnek.
Az óvoda akkor tesz eleget funkciójának, ha a feladatok között a tényleges gyermeki igények
szerint állít rangsort. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a családi kiegészítőjeként folytatja a családban kialakított, a társadalmi normáknak
megfelelő szokásrendszer építését és fejlesztési programjával közvetetten segíti a gyermek
harmadik életévétől a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső
pszichikus feltételeinek kialakulását.
Az esélyteremtés, hátránykompenzálás lehetőségét biztosítva ismerkednek a gyermekek a
társadalmi normákkal, alapvető szokásrendszerrel.
2.2.1 Intézményünk alapvető célja
A hozzánk kerülő gyermekek

szociális

testi, érzelmi

és értelmi képességeinek

kibontakoztatásának elősegítése, esetenként a hátrányok kiegyenlítése.
A gyermekek önálló életvezetésének elősegítése.
A sajátos nevelésű gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, valamint az eltérő fejlődési
szintek figyelembevételével az integrált nevelés biztosítása.
A célok megvalósításához szükséges a megújulni tudó, innovatív óvodapedagógusi háttér
folyamatos felkészültsége – ahol az óvodapedagógus ismeri és tudja értékeit és tudja mik a
hiányosságai.
IPR-ből adódó célok:


A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése



A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése



Gyermekközpontú és családorientált szemlélet kialakítása



Együttműködések kialakítása azokkal a szolgáltatókkal, akik a szülőket támogatják,
ezen keresztül a gyermekeknek is szolgáltatásokat biztosítunk
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Szeretetteljes és egyformán magas színvonalú nevelés biztosítása, hogy a meglévő
hátrányok csökkenjenek

2.2.2 Alapelveink


Az egészséges óvodai környezet megteremtésével a gyermekenként változó testi-lelki
szükségletek maximális kielégítése.



Az élmény gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket
az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, az egymás és a különbözőség
elfogadása, a másik iránti tisztelet, bizalom és szeretet jellemez.



A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek
biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális szintjére.



Az óvoda a családi nevelést segítő, kiegészítő feladatot lát el.



Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait, igényeit,
elvárásait a nevelésben, és ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon
segítjük őket. Csak úgy tudjuk partneri módon egymást segíteni, ha ez az elv
kölcsönösen működik

2.2.3 Intézményünk alapvető feladata


Egészséges, biztonságos óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető feladat
óvodás gyermekeink változó testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítése



Az esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás
jelenjen meg az óvodai élet minden területén, az esztétikai élmények nyújtása legyen
formulája a kialakuló esztétikai értékítéletnek.



Olyan óvodai élet megteremtése, mely segíti erkölcsi és érzelmi tulajdonságainak
(önzetlenség, együttérzés, segítőkészség, figyelmesség) és akaratának (önállóság,
önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését.



Olyan helyzetek felkínálása, amelyek az én-fejlődéshez és a szociális énkép
kialakulásához a legideálisabbak.



A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, változatos cselekvő-felfedező
tevékenységrendszer biztosítása, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének
elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése az
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életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével
(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).


A fejlesztés színtere a játék legyen, amelyben a gyermek jól érzi magát, az ismereteket
ezen belül sajátítja el.



A kiemelt nevelési feladatokba beépítjük a sajátos nevelést igénylő gyermekek
integrált fejlesztésének feladatrendszerét, biztosítjuk az egyenlő esélyeket az
iskolakezdéshez. A másság szembeni tolerancia és segítő szándék kialakítása.



Feladatainkban dominál az anyanyelvi nevelés fontossága, mint valamennyi
tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv ismeretére,
megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd- és
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a
gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet
fordítani.



A helyi pedagógiai program alapján a minőségelvű nevelőmunka biztosítása



A közös cél és feladatrendszer megvalósítása érdekében elengedhetetlen a hatékony
belső értékelési rendszer működtetése, az új módszerek alkalmazása, és a szakmai
innovációk menedzselése.
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3. Az óvodai nevelésünk feladatai


Az egészséges életmód alakítása



Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés



Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

A sajátosságokat, feltételrendszert, kialakult hagyományokat figyelembe.

3.1 Az egészséges életmód alakítása
Célja:


A gyermek testi-lelki egészségének biztosítása, szomatikus, pszichikus és szociális
harmónia kialakítása.



A gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, figyelembe véve a
családi szokásokat.

Feladata:
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai
nevelés feladata:
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának

ösztönzése,

a

fogmosás,

az

öltözködés,

a

pihenés,

a

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
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az

óvodapedagógussal

együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:


Az egészségmegőrző szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan tisztálkodnak,
fogat mosnak, fésülködnek, használják a körömkefét. Ruhájuk ujját fel- és letűrik, kiés begombolják. Önállóan használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére,
tisztaságára. Tisztálkodási eszközeiket tisztántartják, helyére teszik. Zsebkendőt
önállóan használnak.



Az önkiszolgálást teljes önállósággal végzik. Segítenek az ágyak elrakásában, a terem
célszerű átrendezésében. Szükségleteiket felismerik, kielégítik.



Alakuljon ki igényük az egészséges táplálkozásra. Étkezés közben kulturáltan
viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét, önállóan döntik el, hogy miből
mennyi ételt fogyasztanak. Önállóan öntenek vizet. Készségszinten használják a
kanalat, villát és a kést.



Öltözködés: önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek. Ruháikat,
ágyneműjüket hajtogatva, székre hajtva, megfelelő sorrendben teszik le. Ruházatukat
ki- és begombolják, cipőjüket kifűzik, bekötik.



Ügyelnek saját maguk és környezetük rendjére, gondozottságára, beleértve a
környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat is, alakuljon ki a
környezettudatos magatartás.



A rendszeres mozgás igényükké válik és beépül a szokásrendszerükbe, ezáltal
mozgásuk harmonikus és rendezett lesz.

3.2 Az érzelmi, az erkölcsi és a értékorientált közösségi nevelés
Célja:


Az énkép és a szociális énkép fejlesztése. A gyermek egyéni érdekeinek,
tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása közösségen belül, a csoportnormái
alapján.



Védettség, jó közérzet, érzelmi biztonságérzet megteremtése.
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Derűs, kiegyensúlyozott környezettel, állandó értékrenddel a veszélyeztetett és a
hátrányos helyzetű gyermekeknél hátránykompenzáció.



A gyermekek nemzeti identitástudata, a keresztény kulturális értékek, hazaszeretet
szülőhöz és családhoz való kötődés megalapozásának megteremtése.

Feladata:
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
én-tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,

kitartásának,

feladattudatának,

szabálytudatának),

szokás-

és

normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi
alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
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5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az
óvoda

együttműködő szerepe

az

ágazati

jogszabályokban meghatározott

speciális

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben,
szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra.



A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt.



Figyelemmel és türelmesen hallgatják a felnőttek és társaik közlését



Igényükké válik a helyes viselkedés és cselekvés szabályainak betartása.



Kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebb gyermekeknek, önállóan keresik a
segítségnyújtás megfelelő formáit.



Megértéssel, empátiával fogadják, ha társuknál feltűnő, szokatlan, tőlük eltérő
megnyilvánulást tapasztalnak.



A kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak, képesek tájékozódni a
közösségben



Rá tudjon csodálkozni a természetben az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, ezáltal kialakul a szülőföldhöz és a családhoz való kötődésük, formálódik
nemzeti identitástudatuk, hazaszeretetük, megismernek keresztény kulturális értékeket.

3.3 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Célja:


A gyermekek ismeretének bővítése, képességeinek fejlesztése tevékenységeken
keresztül, tapasztalatainak gazdagítása az őt körülvevő természeti és társadalmi
környezetről.



Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.



A gyermekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre szabott
fejlesztése.
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Feladata:


Szervezett rendszeres tevékenységek biztosítása, melyekben megvalósíthatjuk az
érzékszervek fejlesztését, szoros kapcsolatban a gyermek gondolkodásának és
alkotóképességének fejlesztésével.



Fontos feladatuknak tekintjük valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a
kreativitás fejlődését elősegít, ösztönző környezet biztosítását.



A spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendezése, bővítése, különböző
tevékenységekben
(megfigyelések)

és

élethelyzetekben

szervezése.

A

való

tanulási

gyakorlása,

folyamat

céltudatos

tartalmi

és

észlelés

módszertani

változatosságával a gyermekek érdeklődésének felkeltése, figyelmük ébrentartása,
logikus összefüggések felismerésével az emlékezetük fejlesztése. A kisgyermek
csapongó fantáziáját az értelmi összefüggések előterébe helyezésével, kreatív
tevékenységekkel a pedagógiai munka folyamatában reproduktív és alkotó képzeletté
formáljuk. Folyamatosan alakítjuk ki a helyes fogalomalkotást, melynek feltétele az
analizáló, szintetizáló, absztraháló és általánosító képesség állandó fejlesztése.


Az

anyanyelvi-kommunikációs

nevelésünk

szerves

része

a

nevelés

egész

folyamatának, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladataink megvalósításának
minden mozzanatában. Az óvodapedagógus beszéde mindenkor szabályközvetítéssel
nyújtson modellt a gyermekek számára. A beszédkészség és a metakommunikáció
fejlődését az óvodapedagógus és a gyermek között kialakult bensőséges kapcsolat, a jó
társas kapcsolatok és a különböző helyzetekben gyűjtött sokrétű tapasztalat segíti elő.
Figyelemmel kísérjük a gyermek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait. A
kifejező hanghordozás, a változatos szókincs, és az érzelmeket megjelenítő viselkedés
az óvodapedagógus beszédpéldájával, változatos élményekkel fejleszthető (mese-vers,
bábjáték, dramatizálás, játék szituációs játékok stb.)
A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében fontos mihamarabb felismernünk a
beszédhibákat: a hiányzó vagy rosszul képzett hangokat, a beszéd folyamatosságának hibáit, a
hangszín rendellenességeit, az anyanyelv sajátosságaitól eltérő ritmust, hangsúlyozást.
5 éves kortól szükség szerint logopédus fejleszti a beszédhibás gyermekeket.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Egyre pontosabbá válnak valósághű észleléseik.
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Környezetükben felfedeznek ok-okozati összefüggéseket.



Képessé válnak figyelem-összpontosításra.



Gazdagodik képzeletük.



Kialakul reproduktív emlékezetük.



Képesek problémamegoldó és kreatív gondolkodásra.



Összefüggően, folyamatosan, megfelelő beszédtempóban, örömmel beszélnek.



Beszéd közben megfelelően gesztikulálnak.



Beszélgetést kezdeményeznek felnőttekkel, gyermekekkel egyaránt.



Aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket, alkalmazzák a
névutókat, névmásokat, az igeidőket, igemódokat.



Nyugodtan és figyelmesen hallgatják az óvodapedagógust és társaikat.
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4. Sajátos feladataink
4.1 Az óvoda funkciója


Óvó-védő



Szociális-nevelő



Személyiségfejlesztő

4.2 Esélyegyenlőségi feladatok
Kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása.
Az óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az egyenlő
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését
segítő intézkedésekre.
Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés minden formája.
Célja: Az egyenlő bánásmód követelményét különösen érvényesítjük:


Az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi
kérelmek elbírálásánál



Az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során



A teljesítmények értékelésénél



Az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során



A különböző juttatásokhoz való hozzáférés során



Az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő
konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi beszámolójában
pedig értékeli azok megvalósulását, a szükséges korrekciókat megteszi.


Az ép gyermekek esetében a különbözőséggel szembeni tolerancia és a segítő szándék
kialakítása.



A sérült (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett)
gyermek esetében olyan modell nyújtása, mely a személyiségfejlesztést pozitívan
befolyásolja.



A gyermekvédelmi feladatok koordinálásával a gyermekek hátrányos, szociális
helyzetének pozitív irányú befolyásolása.
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Feladata:


A család támogatása.



A család funkciójának erősítése, kiegészítése.



Nevelési gyakorlatok pozitív befolyásolása.



Tapintatos partneri kapcsolat kialakítása.



Gyermeki jogok érvényesítése.



Együttműködő kapcsolattartás erősítése a családsegítő központtal, lehetőség szerint
karitatív szervezetekkel, és a gyámüggyel, ha szükséges a nevelési tanácsadóval.



A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek felzárkóztató foglalkozások
tervezése, az indulási hátrányok csökkentése, differenciált képességfejlesztés.



A szülőknek személyes, egyéni tanácsadás – együttműködés.

Veszélyeztető tényezők:


Tanulási, viselkedési zavarokkal küszködő gyermekek.



Érzelmi szféra minősége elfogadhatatlan a családban.



Erőszak, fenyegetettség érzését keltő légkör a családban, erkölcstelen, bűnöző
életmód.



Súlyos anyagi helyzethez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki bántalmazás.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet kiváltó okok, tényezők:


Munkanélküliséggel, csökkenő jövedelemmel járó létbizonytalanság, mélyszegénység



Megromlott családi kapcsolat, az egyik szülő hiánya a nevelésben



Italozó életmód, elhanyagoló nevelés



Nevelési hiányosságok, esetenként a nevelés hiánya



Vele született vagy szerzett fogyatékosság



Szülők iskolázatlansága, életvezetési problémái

A gyermekeknél jelentkező következmények:


Szocializációs problémák (beilleszkedési zavarok)



Kommunikációs zavarok (beszédhibák, dadogás)



Agresszivitás, pótcselekvések, képességbeli elmaradottság



Elhanyagoltság, fáradékonyság
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Feltárás feladatai:


Veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák feljegyzése
minden esetben esetjelző lapon történik



A problémák megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel



Tünetek okainak megkeresése



A hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek tájékoztatása, a lehetőségekkel történő
megismertetése, nyilatkozattételre ösztönzés.

Az óvodapedagógusok feladata:


Felzárkóztatás, fejlesztő program megszervezése



Induló hátrányok csökkentése, egészségvédő – mentálhigiéniás program szervezése
(prevenciós tevékenység, tartásjavító torna, úszás)



A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása



Segítő szakemberek igénybevétele



Konkrét esetekben együttműködés a segítőkkel: jelzőrendszer működtetése



Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, megsegítése, felzárkóztatása –
Speciális programok keretében (Innováció, Tehetséggondozás, szociális megsegítés)

4.3 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek:
Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi
képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
A nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős
személyéről, elérhetőségének helyéről, idejéről.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A gyermekek mulasztásának igazolási módja és az óvodai eljárásrend igazolatlan mulasztások
esetében a jogszabályoknak megfelelően az óvoda Házirendjében van leszabályozva.
A konkrét gyermekvédelmi feladatokat az SZMSZ és az éves Gyermekvédelmi munkaterv
rögzíti.
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A gyermekvédelmi munkát segítők:


Gyámügy



Családsegítő



Nevelési tanácsadó



Helyi önkormányzat



Logopédus



Fejlesztő pedagógus



Pszichológus



Katolikus Karitász

4.4 A gyermekbalesetek megelőzése:
A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerinti gyakorisággal (pl. kirándulás előtt) az
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük a gyermekekkel az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és elvárható magatartási
formákat. Felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrásokra. Az ismertetés tartalmát a
csoportnaplóban dokumentáljuk.
Az óvoda Házirendjében meghatároztuk a felnőttek számára azokat a védő, óvó előírásokat,
amelyeket a gyermekek óvodában tartózkodása során szem előtt kell tartaniuk.
Az óvoda SZMSZ–ben meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyeket a vezetőnek, az
óvodapedagógusoknak illetve az alkalmazottaknak a gyermekbalesetek megelőzésében illetve
baleset esetén el kell végezniük.

4.5 Az integrált nevelés feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Óvodánk az alapító okirat szerint ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek
(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő
gyermekek) integrált nevelését. A fejlesztést gyógypedagógus végzi.
Az integrált nevelés általános értelemben azt a célt tűzi ki, hogy minden gyermek –
függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok következtében fejlődése akadályozott
– megkülönböztetés és elkülönülés nélkül vegyen részt az intézményes nevelésben.
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4.5.1 Általános céljaink, alapelveink:
Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzésinek megvalósítására
törekszünk. A nevelés hatására a sérülés arányában ki kell alakulnia az alkalmazkodó
készségnek, az akaraterőnek, önállóságra törekvésnek, együttműködésnek.
Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl,
fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. A fejlesztés rövidtávú céljait
minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai komplex
vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően
más - más terület kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek
fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján határozzuk meg.
Mivel a fejlődés során a különböző funkciók fejlődését sok tényező befolyásolja, módosítja,
keressük annak a lehetőségeit, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett, a közösségben
szervezett tevékenységekben és az óvodai csoportokban folyó szabad játékban, a különböző
tevékenységi

formákban

a

gyermekeknek

minél

több

lehetőségük

legyen

a

személyiségfejlődésre.
Az óvodában folyó fejlesztő munka célja:


A speciális nevelési szükségletű, 3-7 éves korú gyermekek ellátásának biztosítása,
fejlesztés

és

gondozás

az

óvodai

nevelés

keretei

között,

a

harmonikus

személyiségfejlődés elősegítése érdekében.


Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok miatt a fejlesztés egyéni és
kiscsoportos formában történik, a gyermekek fejlődési ritmusához alkalmazkodó
lépésekben, játékos formában.



A gyógypedagógiai nevelési – fejlesztési folyamat irányítója és szervezője a
gyógypedagógus, aki más szakemberekkel és a szülőkkel is szorosan együttműködik.

Az óvodapedagógus feladatai:


Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, minden területre kiterjedően.



Alapvető

feladata

a

rábízott

gyermek

egyéni

differenciált

nevelése,

a

gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit,
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tehetségét, fejlődési ütemét. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív
nevelőmunka.


A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.



Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően
felkészül a tervszerű nevelőmunkára.



Naprakészen vezeti a munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat.



Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi
nevelési program alapján végzi.

Szakemberek együttműködése:


Gyermekeink sikeres fejlődése érdekében széleskörű együttműködésre van szükség.



Óvodánkban dolgozó minden szakembernek ismernie kell a gyermekeket, és együtt
kell tevékenykednünk a fejlődés elősegítése érdekében.



Kapcsolatot kell tartanunk az iskolával. Az iskolába lépés feltételeinek ismeretén túl,
nyomom kell követnünk gyermekeink fejlődését, és iskolai előmenetelét.



Kapcsolatban állunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, és annak szakembereivel.

Habilitáció és rehabilitáció:
Megelőzés és a fejlődési rendellenességek kezelése, fejlesztése.
Óvodánk kiemelt feladatai közé tartozik. A fejlesztéssel a későbbi kudarcélményeket kívánjuk
megelőzni. Ugyanakkor az elmaradt készségeket és képességeket is fejlesztjük.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde az eddigi igényeket figyelembe véve az alábbi
érzékszervi fogyatékossági típusokat vonja be az integrált nevelésbe:
1. Látássérült
2. Hallássérült
3. Beszédfogyatékos
4. Értelmileg akadályozott
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5. Hiperaktív – aktivitás és figyelemzavar
6. Tanulásban akadályozott
4.5.2 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei,
feladatai az óvodai nevelés során
A látássérült gyermek:
Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai
terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre.
Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél is kiemelt szerepet kap a játék, ami tág
lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-érzékelés,
mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Kiemelten fontos a testkultúra
kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, majd folyamatos
fejlesztése.
Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A
környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri
tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek
helyett - elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A számélmények kialakulását az
akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is hatékonyabbá teszik, az óvodai
foglalkozások során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák alkalmazása a Brailleírás-, olvasás rendszer megtanulását készíti elő.
Az alig látó gyermekek adottságaik szerint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó)
életmódra készíthetők fel.
A gyakorlatilag vaknak tekinthető alig látók (pl. fényérzékelők, színeket felismerők) nevelési
programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) pont], de nem hanyagolható
el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem.
Az alig látó gyermekek közül a látásukat praktikusan is használók számára olyan fejlesztő
programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul.
A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengén látó gyermekek nevelésének
elveivel
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A gyengén látó gyermekek főleg látásuk útján tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz
képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják azt használni. Nevelésük speciális optikai
eszközök segítségével a vizuális megismerés útján történik, de jelentős szerep jut a
nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor kompenzatív működésének is.
Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, az ehhez
szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) biztosítása.
A gyengén látó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában:
A gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága
jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése.
Területei:


Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben.



A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság.



Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával.



A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése.



A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében
egyaránt.

A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző
mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a
fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően
egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban
valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb
fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is lehet eredményes.
A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló – gyermek:
A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata - a korai pedagógiai és
audiológiai gondozásra építve - a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása,
fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába
lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a
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hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon
befolyásoló egyéb tényezőktől (például mentális állapot, szociokulturális környezet stb.).
Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik.
Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a
hallássérült gyermekeket.
A fejlesztés feladatai:
A súlyos fokban hallássérült - siket - gyermekek óvodás életkorban történő fejlesztési feladata
a nyelvi kommunikáció rendszerében a hallás fejlesztése, a hangos beszéd aktív használatának
építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció.
Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek
hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait.
Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni.
Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet
fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése.
Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget, érthető
kiejtésre nevelést.
A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék legalább 300-400
szó terjedelmében a hozzájuk intézett kérdéseket, közléseket, azok globális szóképi
felismerését, mondatba foglalt formában is.
Az enyhe fokban hallássérült - nagyothalló - óvodás korú gyermekek az emberi beszédhang, a
környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve,
általában spontán (hallókészülék segítségével), esetenként azonban csak speciális segítséggel
indul meg.
A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció
megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a
szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség
folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek különböző mértékben
közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét.
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A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő
környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása,
szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek
használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés
rendszerébe.
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek:
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan sérült mozgáskorlátozott) gyermek
óvodai nevelése során kiemelt feladat a speciális, egyénre szabott eszközök használatának
kipróbálása, megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb
megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő tapasztalatok megszereztetése, a
megtanult mozgás alkalmaztatása. Az óvodában biztosítani kell - a gyermek állapotának
megfelelően - az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez
szükséges eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az önállóságra
nevelés elvét. A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított
mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét
átszövő feladat.
A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül
még más - érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés - is nehezíti a fejlesztés lehetőségét.
Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik.
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek:
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás
korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a
kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a
gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint
gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek:
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai fejlesztésre épül. A
kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást
figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít:
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az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére,



a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztésére,



a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,



az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,



az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal
kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek.
Az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos
foglalkozásokon valósítható meg.
A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek:
A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy
szenzomotoros

problémája

(megkésett

beszédfejlődés,

centrális

dyslalia,

súlyos

orrhangzósság stb.), illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara
miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek
gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben, a
beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a grammatikai
fejletlenségben, az utánzóképesség gyengeségében nyilvánul meg.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó
intenzív, komplex - az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt tartó - nevelési
környezetben valósulhat meg.
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a
vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (diszlexiaprevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérésében.
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4.6. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése,
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül
sajátos nevelési igényűnek.

Nevelésük, fejlesztésük:
A tanulási zavar jellegzetes tünete, a figyelem zavarai, ami lehet nehezen rögzíthető figyelem
éppúgy, mint letapadó. Előfordul, hogy a figyelem szelektáló funkciója nem működik
megfelelően. Zavar keletkezhet az érzékelésben, ill. a motorikum területén, ami szintén
tanulási

nehézséghez

vezet.

A

tanulási

nehézségekből

kialakulhatnak

viselkedési

rendellenességek, amelyek valójában stratégiák a kudarcok kezelésére (bohóckodó, nyafogó,
szélsőséges érzelmi reakciót adó), de a gyermek testi tüneteket is produkálhat másodlagosan.
A tanulási nehézséget általában több ok együttes hatása okozza. Hozzájárulhatnak társadalmi
okok, káros szokások, (túl sok televízió nézés), de lehet genetikai háttere is. Az okok között
szerepelhetnek lelki eredetűek is: traumák, önértékelési zavarok, szülő-gyerek kapcsolatban
fennálló, ill. más családi problémák, pedagógussal való konfliktus.
Ezen okok következtében:


az idegrendszeri struktúrák érése lelassul,



egyes részterületein lemarad,



az egyes területek közötti kapcsolat nem alakul ki, vagy labilis marad,



hibás kapcsolatok jönnek létre.

Az óvodapedagógus feladata:
Egyéni képességfejlesztés, rendszeres, tudatosan szervezett és tervezett kötetlen és kötelező
tanulási helyzet létrehozása.
A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség terén
mutatkozó részképességbeli hiányosságok pótlása.
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A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása egyéni fejlesztési terv formájában
történik, melyben a végrehajtásban közreműködő óvodapedagógus évente egy alkalommal
rögzíti a fejlesztés eredményét.

4.7 Tehetséggondozás
Az óvodapedagógusok mindennapi tevékenységük mellett intézményünkben kialakítottuk a
Tehetséggondozás

rendszerét,

szakmai

munkaközösségünk

három

területen

végzi

tehetséggondozó tevékenységét:
 Mozgásfejlesztés
 Népi játékok, gyermektánc
 Környezeti nevelés és környezetvédelem
Célja:
 Átlag feletti képességek felismerése és kibontakoztatása
 Magas szintű kreativitás biztosítása
 Feladatelkötelezettség tudatosítása
 A tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése
 Olyan területek támogatása, amelyek kielégítik a direkt fejlesztést
Feladata:
1.

Átlag feletti képességek fejlesztése az óvodás gyermeknél


Elvont gondolkodás, verbális és számgondolkodás alakítása



Jó memória és beszédkészség fejlesztése



Gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás segítése



Speciális képességek (zenei hallás, ábrázolóképesség, pszichomotoros koordináció,
matematikai képességek, összerendezett mozgás stb.) fejlesztése


2.

3.

Alkalmazkodó képesség javítása
Kreativitás területén



Nyitottság, felfedezés élményének biztosítása új tapasztalatok nyújtásával



Rugalmas és eredeti gondolkodásra késztetés



Fogékonyság az újra, különös tevékenységekre, alkotásokra, gondolatokra



Kíváncsiságra épülő gondolkodás, cselekvés segítése
Feladatelkötelezettség
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Kitartásra, állhatatosságra nevelés



Önbizalom, én-erő, hit saját képességében, hogy fontos dolgot tud létrehozni –
mindezen tulajdonságok erősítése



Elmélyült érdeklődés, lelkesedés képességének fejlesztése

A tehetséggondozó műhelyeink minden évben elkészítik munkatervüket, melyek az
intézmény munkatervének mellékletét képezi.

4.8. Innováció
Intézményünkben az eltérő szociális helyzet kompenzálása érdekében adaptáltunk egy
prevenciós

programot:

Bagi

Edit

és

Szappanos

József

–

Van

más

út

–

a

szenvedélybetegségektől mentes életre nevelés óvodai módszertani programja
Célok:


A gyermek, család életét befolyásoló tényezők megismerése, problémák feltárása



Minden gyermek számára harmonikus légkör teremtése, érzelmi biztonság
kialakítása



Óvoda, gyermek, család hatékony együttműködésének segítése



Egészséges életmódra nevelés, káros szenvedélyektől elzárkózó szemlélet
kialakítása



A drog prevenciós program egymásra épülő, korcsoportonkénti tematikájának
kidolgozása, és projektbe történő beépítése

Feladatok:
 A mese és drámajáték eszközeivel a VAN MÁS ÚT! program elveit érvényesítve a
kisgyermekeknek az alapvető tevékenységükben, a játékban az együttműködési
készségük, az empatikusságuk kiteljesítése.
 Társas kapcsolataik alakításában a különbözőségek elfogadása, a társaikkal való
szolidáris magatartás, a segítőkész viselkedés, értékek közvetítése.
 Szociális készségek erősítése: empátia, türelem, kitartás, helyes önértékelés,
önbizalom, bizalom, tanulás iránti motiváció, kudarc elviselése, fegyelmezett
munkavégzés, szabályok-normák tiszteletben tartása stb.
 A gyermekek személyes belső harmóniájának, társadalmi beilleszkedésének segítése,
melynek elemei az egészséges önbizalom, öntudatos-és környezetért is felelős
magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, tolerancia, őszinte kommunikáció,
reális énkép kialakulásának képessége, kommunikáció-és kooperációs készség.
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5. Az óvodai élet megszervezésének elvei
5.1 Személyi feltételek


Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje
alatt

a

gyermekekkel

minden

csoportban

óvodapedagógus

foglalkozik,

óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.


Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek
személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésünknek.



A pedagógiai munkához szükséges az óvodapedagógusok napi 2 óra átfedési ideje,
különösen a mikro-csoportos és párhuzamos tevékenységek megszervezéséhez, a
differenciált nevelő-fejlesztő tevékenységhez, valamint a séták, kirándulások, a
környező világ megismeréséhez van szükség.



Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség,
tapintat és az empátia.



Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés
eredményességéhez.



Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka és a pedagógiai asszisztens
munkája is hozzátartozik. Célunk az óvodapedagógus és a nevelőmunkát közvetlenül
segítő munkakör összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és a
dajkák, pedagógiai asszisztensek nevelőpartneri rangra emelése.



Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így
megszerzett ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába.



A

program

megvalósításához

szükséges

továbbképzések

témáját,

és

a

továbbképzésekben résztvevő óvodapedagógusok névsorát, az éves továbbképzési terv
tartalmazza.


A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak
megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is.
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Programunk sikeres végrehajtásához az alábbi személyi feltételek szükségesek:
Beosztás

Létszám

Intézményvezető

1

Intézményvezető helyettes

1

Óvodapedagógus

A teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel minden csoportban
óvodapedagógus foglalkozik,
óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel.

Dajka

Óvodai csoportonként 1

Pedagógiai asszisztens

3 óvodai csoportonként 1

Óvodatitkár

1

Egyéb alkalmazott

3

5.2 Tárgyi feltételek
Óvodánk rendelkezik a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges, jogszabályban
rögzített tárgyi feltételekkel. Épületeink alkalmasak a biztonságos, jogszabály szerinti
működésre.
Folyamatosan fejlesztjük a technikai felszereltséget. Minden óvodában számítógép segíti a
munkát, óvodánként található CD lejátszó, fényképezőgép, nyomtató, fénymásoló készülék.
Internet hozzáférést kapott minden telephely.

5.3 Az óvodai élet megszervezése
A nevelés tervezése
A tervezés tudatos és átgondolt folyamat, amelynek során figyelembe vesszük azt, hogy az
egyes gyermekek fejlődési üteme más és más lehet, sőt a fejlődés dinamikája is egy-egy
gyermek esetében a különböző területeken eltérhet. A tervezés előzménye a gyermek és a
család előzetes megismerése, hiszen a tervezésnek abból kell kiindulnia, ami a gyermeket
körülveszi, ami a gyermekre hat.
A gyermekcsoport fejlesztése, fejlődése folyamatos tervező munkát igényel. A tervezés éppen
ezért csak az adott csoportra szólhat, amely nem egy merev, megmásíthatatlan adminisztráció,
hanem maguk a gyermekek, az aktualitás, a fejlődés az, ami irányítja ezt a folyamatot.
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Hosszú távú tervezés – Tematikus terv:
A hosszabb távra történő tervezés a célkitűzések, témakörök, feltételek közös élmények
átgondolását jelenti.
Az óvodában a tevékenységek alapritmusát az évszakváltás adja, amelyeket az ünnepek és
hétköznapok tagolnak. Az éves tervezésnél ezt a szempontot figyelembe kell venni.
Tervezéskor a fokozatosság, folyamatosság elvét kell követni.
Az éves anyaggyűjtést az alábbi dokumentumok alapján állíthatják össze:


„A Mi óvodánk” helyi pedagógiai program



Az adott időszakra vonatkozó óvodai nevelési év munkaterve



A programhoz mellékelt ajánlás

Rövid távú tervezés – negyedéves terv:
A negyedéves tervet a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplóban kell rögzíteni.


Nevelési feladatok tervezése (Egészséges életmód, közösségi nevelés, játék, munka,
anyanyelvi nevelés) és értékelése. Tartalmazza a csoportra vonatkozó szokás –
szabályrendszereket.



Szervezési feladatok (séták, megfigyelések, eszközbővítés, programok)



Tevékenységi rendszer fejlesztési terve (tevékenységek szerint).

Heti terv:
A csoportban dolgozó óvodapedagógusok a tematikus terv alapján egy hétre lebontva
konkretizálják a tanulási tevékenységeket. A heti terv módosulhat az élethelyzet, az időjárás, a
spontán helyzetek, a gyermekek fejlődési üteme, igénye, az élmények és az aktuális feladatok
szerint. Nem napokhoz kötött tevékenységet jelent, hanem a környezeti téma köré
csoportosítva, azt körbejárva, a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő,
növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos tevékenységek tervezésével, szervezésével
valósul meg.
A napi felkészülés során konkretizálódnak az óvodapedagógus feladatai. Pontosan végig kell
gondolni, hogy a gyermekek napi tevékenységrendszerébe hogyan épülnek be a
kezdeményezések, a kezdeményezett játékok, játékos tevékenységek és kötött tevékenységek,
mindig szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.
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A csoportnapló kötelező tartalma:


A gyermekek nevét és óvodai jele



A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a
három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a
sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik
bölcsődések voltak



A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve



Napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek



A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti rend napi bontásban



Nevelési éven belüli időszakonként: a nevelési feladatok, a szervezési feladatok, a
tervezett programok és azok időpontjai



A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában
meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemei



Értékelések



A hivatalos csoportlátogatások, a látogatás célja, időpontja, a látogató neve és
beosztása, a látogatás szempontrendszere és az eredmény



Feljegyzés a csoport életéről.



Reflexiók

Napirend és heti rend:
Napirend
Játék, szabadon választott tevékenység, tisztálkodás, folyamatos
06:30 – 12:00

tízórai, komplex (kötött, kötetlen) tevékenységek, foglalkozások,
játék a szabadban, mozgásos játék és élményszerző séta.

12:00 – 13:00

Tisztálkodás, ebéd

13:00 – 15:00

Csendes pihenő, mese vers, altató.
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15:00 – 15:30

Ébredés, tisztálkodás, uzsonna.

15:00 – 17:00

Játék a csoportszobában, vagy a szabadban.

Heti rend

Komplex nevelési
területek

Kötött tevékenység

3-4 évesek

4-5 évesek

5-7 évesek

Külső világ 1x

Külső világ 2x

Külső világ 2x

Rajz, mintázás 1x

Rajz, mintázás 1x

Rajz, mintázás 2x

Ének-zene 1x

Ének-zene 1x

Ének-zene 1x

Mese-vers - minden

Mese-vers - minden

Mese-vers - minden

nap

nap

nap

Mozgás 1x

Mozgás 1x

Mozgás 2x

Mozgásos játékok –

Mozgásos játékok –

Mozgásos játékok –

mindennapos

mindennapos

mindennapos

testnevelés naponta

testnevelés naponta

testnevelés naponta

A komplexen tervezett foglalkozásoknak nincs előre meghatározott időpontja, hiszen
beleépülnek a nevelési folyamat egészébe. Megvalósításának időtartamát mindig az adott
gyermekcsoport összetétele és figyelmének tartóssági szintje határozza meg.
Napi- és heti rendünk állandó eleme a mozgásfejlesztés és a mese-vers.
A tervezésekben külön megjelenítjük az innovációs teendőinket.
A heti rendben sehol sem szerepel külön az anyanyelvi nevelés, mert az olyan komplex és
tervezett tevékenység, amely az óvodai nevelés teljes egészét áthatja.
A helyi adottságoknak és igényeknek megfelelően szervezhető, térítésmentes, speciális
foglalkozások:


Logopédiai fejlesztés - szükség szerint, a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei
végzik



Egyéni fejlesztés – szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik
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Tehetséggondozás:
o Mozgásfejlesztés
o Népi játékok, gyermektánc
o Környezeti nevelés, környezetvédelem

A tanulási folyamat kezdete:
3-4 évesek

November 1-től május 31-ig

4-5 évesek

Október 1-től május 31-ig

5-6-7 évesek

Szeptember 15-től május 31-ig

5.4 Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzési, mérési, minőségfejlesztési
rendszere
5.4.1 A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése
Programunk célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása, amely
biztosítja a sikeres iskolakezdést és az iskolai beilleszkedést. Célunk eléréséhez szükséges a
fejlesztő folyamat ellenőrzése az óvodába lépéstől az iskolába lépésig. Ez magába foglalja
egyrészt a gyermek és környezetének, fejlődési jellemzőinek, másrészt a nevelői hatékonyság
tudatos nyomon-követését.
Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének
folyamatosan nyomon követése. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, a
Fejlődési lap a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely
tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció - Fejlődési lap – tartalmazza:


a gyermek anamnézisét,



a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés),
valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel
kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,



a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,



amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a
fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,
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a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,



a szülő aláírását, mellyel igazolja az évente két alkalommal történő tájékoztatást.

Indokolt esetben kezdeményezzük, a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a
gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de
legalább félévenként - rögzíti. Feljegyezzük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket,
megállapításokat, javaslatokat és félévente fejlesztési tervet készítünk.
A Fejlődési lap szempontjai alapján tájékozódhatunk a család szociokulturális jellemzőiről, jó
eszköze az anyával való kapcsolatfelvételnek is. Segítik az óvodapedagógust, hogy az óvoda
mindennapi életében a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a gyermek
jellegzetes viselkedésmódjára. Segítségével könnyen kiszűrhetők a részfunkció-zavaros,
neurotikus tünetes gyermek, és a szükséges támogató nevelés egészen korán elkezdhető.
Fontos, hogy felfigyeljen a nevelő a gyermek kiváló adottságaira is.
A megfigyelések lehetőség szerint természetes helyzetben, alkalmazott megfigyeléseken
alapuljanak, esetenként játékos, egyéni vizsgálaton.
A gyermekek megfigyelése
Óvodánk sikerkritériumát a „Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén” programelemek
tartalmazzák. Ehhez viszonyítjuk a gyermekek fejlettségi állapotát.
TÁBLÁCSKÁK (gyermekek év végi mérése):
Ez a mérőeszköz alkalmas arra, hogy korcsoportonként a gyermekek fejlettségét mérje
minden területet felölelve, beleértve az innovációt is. Feladatainkat ezen eredmények fogják
meghatározni a következő nevelési évre.
A mérés időpontja: nevelési év végén 1 alkalommal
DIFER-mérés:
Az IPR bevezetésével a 4-5-6 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérése a
tesztek rövidített változatával történik.
 4-5 éves korban bemenet, kimenet
 6-7 éves korban kimenet
A mérés eredményei alapján tervezzük a gyermek fejlesztését az Egyéni fejlesztési mappába
kerülnek.

A

bemeneti

értékekre

épülő

Egyéni

fejlesztési

terv

alapján

egyéni

képességfejlesztést végzünk minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknél.
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5.4.2 A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a nevelőmunkának. Célja a reális helyzetkép
rajzolása a folyamatban lévő munkánkról, információ gyűjtés a pedagógiai gyakorlat segítése
és fejlesztése érdekében.
Az ellenőrzés kiterjed:


Minden írásos dokumentumra:

Hosszú távú tervezés – tematikus terv
Rövid

távú

tervezés

–

negyedéves

terv

Heti terv


A pedagógiai munka feltételrendszerének megteremtésére



A gyakorlati munka minőségének feltárására, a helyi nevelés hatékonyságának
elemzésére, a pedagógiai program értékelésére

A Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti a vezető beosztásban dolgozók feladatait,
munkamegosztását.
Fontos, hogy az értékelés, a gyakorlati munka elemzése számadást, visszajelzést jelentsen,
melyben megnyilvánul az eredményesség és hiányosság egyaránt.
Az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása az elfogadott elvek
számonkérése motiváló az értékelés folyamatában.
Az óvoda éves munkatervében ütemezi az ellenőrzéseket.
Év végén összegző értékelés készül. Havonta munkaértekezleteken egy-egy részterület
elemzésére kerül sor.(beszoktatás, önkiszolgáló munka folyamata, gyermekvédelem, stb.).
Kéthetente a vezetői értekezleten a hosszabb távú értékeléshez összegzik az adott időszak
tapasztalatait.
A pedagógus munkájának értékelési szempontjai:


A

nevelőmunka

színvonala,

hivatástudat,

felelősségérzet,

önképzés

és

továbbképzéseken való részvétel


Pedagógiai módszertani felkészültsége



Kapcsolatteremtő

és

kapcsolatfenntartó képessége

a

gyermekkel,

szülőkkel,

kollégákkal


Probléma-érzékenysége a nevelőmunkában (ötletesség, kreativitás, a nevelőmunka
eredményességének javítása érdekében, pályázatokon való részvétel)
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Adminisztrációs tevékenység, tervező munkája



Részvételének aktivitása az óvoda kulturális, szabadidős és egyéb rendezvényein



Rendszeres

tájékozódás

az

óvodapedagógusokra

vonatkozó

eredményekről,

lehetőségekről


Szakmai önállóságra törekvés, szakmai nézetek megfogalmazása, indoklása

Az éves ellenőrzési tervet a munkaterv melléklete tartalmazza.
5.4.3 A helyi pedagógiai program értékelése
A helyi program megírása az óvodavezető és a nevelőtestület közös munkájának az
eredménye. Az óvodavezető feladata a program végrehajtásának átfogó ellenőrzése és
értékelése.
A munkaközösség szerepet vállal abban, hogy az óvodapedagógusok egymás tapasztalatait,
megismerjék, segítsék egymás gyakorlati munkáját.


Folyamatosan értékelni kell a program feladatrendszerét.



A bevezetést követő első év végén értékeljük, elemezzük munkánkat.



Bevezetést követő 3 évenként a nevelési folyamatot a kimenet oldaláról is szükséges
megvizsgálni: Milyen eredményeket hozott a program? A nevelőtestületet milyen
mértékben befolyásolta a program megvalósítása? Milyenek a szülők, fenntartó, iskola
visszajelzései?



Teljes partneri kör elégedettségének, elégedetlenségének vizsgálata. Gyakorisága: 5 év

Ebben az ellenőrző és értékelő munkában szakértő, illetve szaktanácsadó közreműködése is
szükséges.
5.4.4 Belső önértékelés
A minőségi munkavégzést az élet minden területe megköveteli. Célunk a partnerközpontú
működés megvalósítása és a cél érdekében az együttműködés elemi feltételeinek és
szabályainak kidolgozása.
Minőségfejlesztési feladatainkat a partnerek igényeiből és elvárásaiból kell kidolgoznunk.
A belső önértékelés a nevelőmunkánk stabilitását, kiegyensúlyozottságát kívánjuk elérni,
megvalósulásának sikeressége mindenekelőtt az intézményben dolgozókon múlik.
Tájékozódás a partnereink igényeiről:
Belső partnereink:

Gyermekek
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Szülők
Intézményünk dolgozói
Fenntartó
Külső partnereink:

Iskola – az ott működő pedagógusok

Intézményünkben Belső Ellenőrzési Csoport működik, mely minden évben önálló munkaterv
alapján végzi munkáját.
Tájékozódás módja: Személyes és csoportos beszélgetésekkel, kérdőíves módszerekkel,
elégedettség és elégedetlenségi vizsgálatokkal, összehasonlító elemzésekkel, adatgyűjtéssel,
adatfeldolgozás technikájával.

5.5 Intézményünk kapcsolatrendszere
5.5.1 Óvoda és Család
Az óvoda és a család kapcsolatának elvei:


A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok
egységes értelmezése és megvalósítása



A kölcsönös bizalom és segítségnyújtás kialakítása, együttműködés



Az óvoda és a család nevelési sajátosságainak kölcsönös megismerése

Az óvodapedagógus feladatai:


A gyermek fejlesztésének céltudatos megvalósítása



A rendszeres kapcsolattartás megszervezése

Kapcsolattartásunk tartalma:


Óvodakezdés előtt kezdeményezzük a kapcsolat felvételét (családlátogatás óvodába
érkezés előtt)



Ahol

szükségét

érezzük

a

tájékoztatás,

tanácsadás,

segítő

szolgáltatások

lehetőségeinek a megismertetése


Egyéni eseteknek megfelelően rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (fejlődés,
értékelés)



Az óvodai szociális szolgáltatások felkínálása (ingyenes étkezés lehetőségének
biztosítása)



A szülők közötti kapcsolatok erősítése az óvodával (közös programok)
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Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Beiratkozás az óvodába: A szülők általában magukkal hozzák gyermeküket, így az
első személyes kapcsolat már kialakul.



Óvodakezdés előtti családlátogatás: A szülőkkel előzetesen egyeztetve az óvodába
járás előtt felkeressük a családot, ismerkedünk a kisgyermekkel.



Családlátogatás: Az óvodába járás időszakában a gyermek fejlődésének megfelelően,
alkalomszerűen, szülőkkel előzetesen egyeztetve.



Szülői értekezletek: Évente több alkalommal, melynek nevelési, pedagógiai témája
van, valamint az eltelt időszak eredményeiről, közös feladatainkról beszélgetünk.



Egyéni beszélgetések: Rövid konzultációra bármikor lehetőség adódik, előzetes
időpont egyeztetés után, bármikor lehetősége van a szülőnek gyermekéről hosszabb
véleménycserére.



Nyílt napok: A teljes nyitva tartás ideje alatt betekintést kap az óvodai életbe a szülő.



Nyílt ünnep: Tagóvodánként a hagyományaiknak megfelelően: Mikulás, Karácsony,
Anyák Napja, búcsúzás az óvodától



Közös rendezvények: Farsang, Majális, stb.



Közös kirándulások.



A szülők bekapcsolódása az ünnepi előkészületekbe: Szülők kérése alapján, ahol
bekapcsolódhatnak játékkészítésbe, ünnepeink, hagyományaink ápolásába.



Igény- és elégedettségvizsgálatokkal: A szülők igényeinek, elégedettségének,
elégedetlenségének a felmérése. Intézkedési terv készítése a feladatok megoldásához.

A tényleges kapcsolattartási forma kiválasztása, bővítés az óvodapedagógus kompetenciája.
5.5.2 Óvoda és bölcsőde:
Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Kölcsönös látogatások: az óvodapedagógusok részéről az óvodába bekerülő bölcsődés
gyerekek meglátogatása a bölcsődében. A bölcsődei gondozók látogatása a leendő
óvodás gyerekekkel az óvodában, majd a bekerülő gyerekek meglátogatása az első
óvodai évben.



Az óvoda nevelési programjának megismertetése a bölcsődei gondozókkal is.
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Szakmai tanácskozások: a szakmai kapcsolat folyamatos ápolása.



Részvétel az óvodai és a bölcsődei rendezvényeken.

5.5.3 Óvoda és az iskolák
Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Kölcsönös látogatások: Az első osztályosokat volt óvó nénijük október hónapban
meglátogatja. A leendő első osztályos tanítók áprilisban ismerkednek az óvoda
nagycsoportosaival.



Szülői értekezlet: Lehetőséget biztosítunk a leendő első osztályos tanítóknak szülői
értekezleten való részvételre, ahol tájékoztatja a szülőket az iskolába lépés teendőiről.



Gyermekek látogatása az iskolába: Ismerkednek az iskolai környezettel, találkoznak a
tanítóval.



Szakmai tanácskozások: A szakmai kapcsolat folyamatos ápolása, egymás nevelési
értekezletein való részvétel.

5.5.4 Óvoda és Fenntartó
Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Az óvodavezető szakmai és gazdálkodási beszámolója.



Rendszeres vezetői értekezletek, kölcsönös tájékoztatás, egyéni beszélgetés.

5.5.5 Óvoda és a közművelődési intézmények
Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Gyermekműsorokon való részvétel.



Könyvtárlátogatás – foglalkozások a könyvtárban.



Közös program szervezése – farsang, hangszeres bemutató.



Helytörténeti múzeum látogatása – anyaggyűjtés.
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Kiállítások megtekintése.

5.5.6 Óvoda és az egészségügyi szervek
Kapcsolattartásunk jellemző formái:


Védőnői hálózat - vizsgálatok a gyermek fejlődésének nyomon követésére,
regisztrálására minden korcsoportban, tanév elején. Egészségügyi (tisztasági)
szűrővizsgálatok alkalomszerűen

5.5.7 Óvoda és a szakmai szervezetek


Jász-Nagykun-Szolnok

megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat,

Törökszentmiklósi

Tagintézmény – Fegyverneki Telephelye


Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Szakszolgálat – Megyei Szakértői
Bizottság



Csorba Mikro- Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ – Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

5.5.8. Óvoda-és a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei
Kapcsolattartásunk jellemző formái:
 telefon
 internetes kapcsolat
 személyes látogatás
Kapcsolattartásunk tartalma:
 Törekvés a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében kapcsolattartás a külhoni magyar óvodákkal.
 Szakmai

kapcsolat

fenntartására

törekvés

(lehetőség

szerint)
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5.5.9 A migrációs populáció integrációja
A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait tekintve figyelembe
vesszük, hogy az óvodai nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai
Magyarországra települtek át, vagy szülei huzamosabb ideig vállalnak itt munkát.
Óvodai nevelési programunkban olyan készségek fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az
eszköz jellegű (kommunikációs képességek fejlesztése) és a szociális készségek (kötődés,
érdekérvényesítés, társadalmi szerepekre való felkészítés) fejlesztése.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló
integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
Feladatunk: A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása,
nevelése, fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel.
Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében:


A család a szocializáció első színtere.



Erősítjük családi nevelést.



A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk.



Személyes kapcsolat alakítunk ki a szülőkkel.



A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk.



A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben.



A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk.
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6.Programunk tevékenységformái
6.1 A játék
A játék a gyermekek kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a mozgást, az egész személyiséget és a
kreativitást fejlesztő, élményt adó tevékenysége.
A kettő kölcsönhatásban áll egymással. A játék komplex módon fejleszti a gyermekek
mozgását, értelmi képességeit, a beszédfolyamatokat, szocializációt.
Fejlődik társas viszonya, mert az együttes játék, szabályok, normák betartására készteti.
Ugyanakkor mindez visszahat a játéktevékenység fejlődésére a játék formáinak és
tartalmának gazdagodására.
A játék csak akkor tölti be szerepét, ha a benne rejlő nevelési lehetőségeket tudatosan
használjuk fel, ha azon sajátosságait fejlesztjük, melyek által kifejti hatását.
Így: önkéntességet, önállóságot, kezdeményezőkészséget, mások mozgósításának képességét.
Célja:


A természeti és társadalmi környezet hatásainak újraélésével az ismeretek mélyítése,
pszichés zavart okozó tudatalatti tartalmak felszínre hozása, és feldolgozása.



Játék és mozgásigény kielégítése.



A játékkészség fejlesztése (a gyermek eljuttatása az elmélyült, kitartó, alkotó jellegű
játékig).

Feladata:


Óvodapedagógusi feladatunk az egyén és a csoport sokirányú és tudatos megfigyelése,
a gyermeki játéktevékenységek feltételeinek megteremtésével a szabad, kötetlen
játékélet biztosítása



A játék, mint az egyik legtermészetesebb gyermeki megnyilvánulás uralja a
kisgyermekkori fejlődést. Törekedjünk arra, hogy a gyermekeknek (életkori
sajátosságuknak, fejlettségüknek megfelelően) legyen lehetőségük minden játékfajta
gyakorlására, a gyakorlójátéktól a szerepjátékon át (bábozás, dramatizálás,
barkácsolás) a konstrukciós és szabályjátékig.



Kísérjük folyamatosan figyelemmel az egyes gyermekek és csoportok játékát, azok
elmélyültségét, szervezettségét, hangulatát.
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Vegyük észre a fejlődésben lemaradtak veleszületett, vagy környezeti ártalmak okozta
problémáit



Segítsük a kiváló képességek kibontakozását.



A játék nyújtotta kommunikációs helyzetekben, használjuk ki a gyermekek anyanyelvi
nevelését.



Problémamegoldó és kreatív tevékenység legyen

A játéktevékenység színtere a csoportszoba és udvar.
A gyermeki öntevékenység, önfejlesztés és fejlődés érdekében elismerjük mind a spontán, s
mind az óvodapedagógus által kezdeményezett és direkt módon irányított játékot (énekesmozgásos és egyéb szabályjátékok). Az óvodapedagógus minta, bevonható, segítő és
kezdeményező egy személyben.
A gyermeknek módjában áll nézelődni, válogatni, töprengeni, s végül a számára legvonzóbb
játéktevékenységbe belefogni.
A gyermekek az óvodába lépéstől a hazaindulásig minden szabadidejükben maguk
dönthetnek arról, hol, mit, mivel fognak játszani, és hogy az általuk használt eszközt mikor és
kinek kívánják továbbadni.
A gyermekek elhozhatják otthonról kedvenc játékaikat, melyeket az óvodai játékokon való
megegyezés szabályai szerint használhatnak. A játékon való osztozkodás a szabad egyezkedés
tárgyát képezi. Konfliktushelyzetben az óvodapedagógus akkor avatkozik be, ha segítsége
nélkül a helyzet nem oldódik meg. Döntését fokozott körültekintéssel hozza meg.
Fontos feltétel a csoportszobában való szabad rendelkezés, annak kreatív használata.
Minden gyermek szabadon választhat társat a játékhoz. A szabad társválasztás magában
foglalja a „nem választást”, a félrehúzódás, egyedüllét lehetőségét is. Ehhez a gyermeknek
éppúgy joga van, mint a hozzá közeledőt elutasítani, ha nem kíván vele együtt tevékenykedni.
A csoportszoba berendezése a játéktémának megfelelően átrendezhető a legoptimálisabb
játékhely érdekében.
Így alakul ki a gyermekekben a szempontok figyelembevételének képessége, a dönteni tudás,
a szituációhoz való alkalmazkodás.
Szabályt olyan szempontból érdemes kialakítani a fent említett játékon való megegyezésen
kívül, hogy az eszközöket ne rongálják, a nem kívánt játékokat pedig tegyék a helyére a
„viszonylagos rend” érdekében. A játék elrakást rugalmasan kezeljük. A reggeli étkezés és a
kötetlen foglalkozások lebonyolíthatók úgy, hogy csak a szükséges helyet szabadítjuk fel.
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A pedagógus mindig együttműködő, segítőkész partner. Tudatos jelenléte biztosítja az
élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását.
A gyermekek játékához biztosítja a feltételeket, beavatkozása pedig olyan mértékű, amelyre
az adott gyermeknek szüksége van: igény és szükség szerint együtt játszik, magatartása
támogató, serkentő és ösztönző.
Segíti a bátortalan, elesett, szomorú gyermeket, a fékteleneket pedig megszelídíti.
Biztosítjuk az összefüggő, hosszú játékidőt, kiemeltnek tartjuk a szabad játék túlsúlyának
érvényesülését.
Játékidőben kerül sor a komplex tevékenységi területekre.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a játéktevékenységben:
A játékban kialakuló társas kapcsolatok fejlesztik a beszédet, a szerepvállalás, követés során
gyakorolják a gyermekek az odaillő hanglejtést, mimikát.
Gondolkodtató, cselekedtető játékban fejlődik a gyermek gondolkodása, kifejezőképessége.
Olyan szituációkat teremtünk, melyben a gyermek megfigyel, felfedez, új ismereteket szerez,
gondolkodik, mindenről beszélhet, és kérdéseire választ kap. A gyermek is megválaszolja a
hozzá intézett kérdéseket, a gyermekek párbeszédeket folytatnak, alkalmazzák a kérdést,
felszólítást, kijelentést.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére:


A gyermekek értelmi, érzelmi, társas kapcsolatait a játék szervezi.



Játéktevékenység közben fejlődik kommunikációs képességük.



Fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk, jellembeli és akarati tulajdonságuk.



Társas viselkedésükben megjelennek a tanult viselkedési szabályok.



A gyermekek képesek egyazon játéktémában együttesen részt venni, kialakul az
együttjátszás, együttműködés képessége



Játékukban képesek a cselekvések összehangolására



Megértik, elfogadják társaik elgondolásait, tevékenységük logikáját



Alkalmazkodnak a játékszabályokhoz



Bonyolult építményeket képesek kreálni



Maguk kezdeményeznek játékot
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6.2 Verselés, mesélés
A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének
kialakítására.
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s
a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső
képvilágot jelenít meg.
Ez a folyamat a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
Célja:


A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával a mese, vers,
később a könyv megszerettetése.



A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása az érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésük és a pozitív világképük kialakulásának elősegítése.



A naponkénti találkozás az irodalommal – az irodalmi nyelv épüljön be a gyermekek
passzív, illetve aktív szókincsébe, beszédébe.



Beszédhelyzetek teremtésével és a helyes mintaadással az anyanyelv ápolása,
fejlesztése.



Viselkedési, konfliktuskezelés, konfliktus-megoldás, modellekkel való találkozás
lehetőségének felkínálása a gyermekhez közel álló módon és formában.

Feladata:


A feltételek megteremtése az irodalmi élmények maradéktalan befogadásához.



Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése, a feltételek megteremtése, fenntartása
változatos, az életkori sajátosságoknak megfelelő irodalmi anyag nyújtásával.



A felhasznált irodalmi anyagok módszertani tudatossággal történő válogatása a népi, a
klasszikus és a kortárs irodalmi művekből, óvodai programunk megvalósításához
kapcsolódó kötelező/ajánlott szakirodalom jegyzék alapján Csak a művészi értékű
irodalmi alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt.



Lehetőség teremtése a mindennapos mondókázásra, verselésre, melyek a magyar
gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok megismerésére alkalmasak.



A napirendben is kiemelt helye van a mesélésnek. Az igazi meséléshez csendre van
szükség, amit kellő pedagógiai tapintattal teremtünk meg. Az óvodapedagógus

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

feladata megfelelő hangulat és nyugodt körülmények megteremtése a mindennapi
meséléshez.


Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, a bábozás és
dramatizálás eszközeivel - az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.



Az irodalmi anyag előadása, átélése legyen örömforrás a gyermekeknek és az
óvodapedagógusnak egyaránt.



Az igényesen válogatott, életkornak megfelelő meséskönyvek, bábok, gyermekméretű
bábparaván mindenkor álljanak a gyermekek rendelkezésére.



Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népinépmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi - , a klasszikus és a kortárs irodalmi
műveknek helye van.

Az irodalmi nevelés egyéb lehetőségei a nap folyamán:
A mesélésre jó alkalom adódik a délutáni pihenés előtt. Ekkor mondhatunk hosszabb, illetve
folytatásos meséket, feleleveníthetjük az ismertebbeket is. Ezek mindig nyugtatók, ringatók,
kedves történetek legyenek.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei bábozás és verselés, mesélés során:
Bábozás során arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy gyakorolják, hogyan tudnak bánni a
hangjukkal. A visszahúzódó gyermeket is motiválhatjuk bábbal, hogy „mögé” bújva
megszólaljon. Ha a gyermek saját maga által kitalált szöveggel bábozik, fejlődik képzelete,
kifejezőképessége, fantáziája.
Dramatizálás, bábozás során gyakorolják a gyermekek a mondatszerkesztést, párbeszédes
formát, fejlődik nyelvi emlékezetük. Szókincsük bővül az irodalmi alkotásokban megismert
és jelentéstartalommal bíró szavakkal. Mese, vers, mondóka a nyelvtanilag helyes mondatok
formálására, tiszta kiejtésre, kifejező előadásmódra ad lehetőséget.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


A gyermekek szívesen ismételgetnek verseket, rigmusokat.



Várják, igénylik a mesehallgatást.
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Szívesen mesélnek, báboznak és dramatizálnak a kisebbek a maguk szórakoztatására
is.



Tudnak meséket, történeteket kitalálni.
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6.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Célja:


Örömteli és élmény-gazdag közös ének-zenei tevékenységek által a gyermekek zenei
érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása és esztétikai fogékonyságának
alakítása.



A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozza zenei
anyanyelvüket.



Légzés, beszédmozgás, mozgáskoordináció fejlesztése.



Tiszta, széphangzású éneklés.

Feladata:


Az adott csoport életkorának és képességszintjének fejlettségének megfelelő igényes
zenei anyag válogatása.



A gyerekek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és a zenei
kreativitásuk alakítása énekes népi játékokkal és az igényesen válogatott kortárs
művészeti alkotásokkal, melyek fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei
képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának
alakításában.



A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása.



A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása.



A gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, nyelvi képességeinek fejlesztése
mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei készségfejlesztő játékokkal.

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása:
Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a
napi mesélés vagy séták és kirándulások. Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán a
foglalkozások időtartamára. Az éneklés, a zenélés a gyermekek mindennapi tevékenységének
részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.
Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására.
(csoportszobában vagy kint az udvaron, séta). A komplex foglalkozások inkább
összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit, és alkalmat adnak a képességek
fejlesztésére.
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Heti egy alkalommal tervezzük az ének-zene szervezett foglalkozást. A megvalósítás módja
már az óvodapedagógus kompetenciájába tartozó kérdés.
A

zenehallgatást

különböző

tevékenységekhez

is

kapcsolhatjuk,

mely

anyagának

kiválasztásánál fő hangsúlyt helyezünk a magyar népdal kincseire: tréfás népdalok, párosítók,
virágénekek, de más népek dalaiból is választhatunk alkalomszerűen.
A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek- és néptáncok és népi játékok, a hagyományok
megismertetését, továbbélését segítik.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az ének, énekes játékok, zenehallgatás során:
A zenei nevelés jó alkalmat kínál az ének, zene, szöveg, mozgás komplex esztétikai, érzelmi
hatásának érvényesítésére. Mondókák, versek elősegítik a helyes ritmusban való beszéd
kialakulását. Ritmusjátékok jól alkalmazhatók beszédhibák javítására. Bővül a szókincs
fogalompárok gyakorlásakor is (lassú-gyors, halk-hangos, magas-mély).
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Önállóan és örömmel énekelnek dalokat, mondókákat és játszanak dalos játékokat.



Gyermekeink mernek és tudnak tisztán énekelni.



Érzik az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusát.



Esztétikus, kifejező mozgásra törekednek.



Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat.



A zenehallgatásra szánt műveket figyelmesen hallgatják.
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6.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Célja:


A testséma, énkép megvalósítása, a gyermekek aktivitásából fakadó játékos
tevékenységek által, a gyermeki élmények és tapasztalatok képi szabad önkifejezésére
építve.



A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá,
könnyedebbé tételé, az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása



Esztétikai érzék, a szép iránti nyitottság, érzékenység fejlesztése.



Finommozgás fejlesztése, ezen belül a lateralitás (kezesség) fejlesztése, a dominancia
erősítése.

Feladata:


Az ábrázoló tevékenységek tárgyi, hangulati feltételeinek megteremtése, motiválás. A
gyermekekben az alakítás öröméhez juttatva fel kell kelteni az igényt az alkotásra, az
önkifejezésre, az esztétikai élmények befogadására, népművészeti elemekkel,
műalkotásokkal, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal való
ismerkedés.



A gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a
rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és
eljárásaival.



Az egyes gyermekek közti képességbeli különbségeket tekintetbe véve az alkotó,
alakító tevékenységek tartalmának minőségének fejlesztése.



A gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatása, és tehetségek
bátorítása (lehetőség szerint).

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása:
Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos
eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény
kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az
esztétikai élmények befogadására.
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A szükséges eszközök jól elkülönülő és elérhető helyen találhatók. Szervesen beépül a
játékba, a gyermeki manipulálás a gyakorló játék egyik formája. Szervezett formában minden
korcsoportban kezdeményezésként jelenik meg a vizuális nevelés.
Célszerű a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad,
önálló tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. Szoktatás kérdése,
mennyire képesek a gyermekek környezetüket ilyen széles skálájú tevékenységrendszer
mellett is rendben tartani.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei rajzolás, mintázás, kézimunka során:
Nyelvi ismeret szükséges már ahhoz is, hogy a gyermek megértse a feladatot, tudja, hogy
milyen eszközök, anyagok állnak rendelkezésére. Tudatosítjuk a gyermekekben az anyagok,
eszközök, munkafogások elnevezését, ezeket megtanulják, beépül szókincsükbe. A lerajzolt
mesetémák fejlesztik a képzeletet, emlékezetet, fokozzák az alkotási vágyat. Mintázás –
barkácsolás során a térbeli arányok és irányok, viszonyok megnevezésére kerül sor. Fordított
a folyamat, amikor azt kérjük a gyermektől, hogy meséljen az elkészült képről. Mindkét
irányból a vizuális és a verbális kifejezés összhangját mélyítjük el.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Az ábrázolási eszközöket készség szintjén kezelik.



Bátrak és ötletesek az építésben, téralakításban.



Élményeiket, elképzeléseiket, képzeteiket vizuálisan ki tudják fejezni, többnyire
biztonsággal használják a képi kifejezés eszközeit.



Színhasználatban érvényesítik kedvenc színeiket.



Formaábrázolásuk változatos, emberábrázolásukban megjelennek a részformák és a
testséma ismerete.



A közös munka értékelése során saját műveikkel és műalkotásokkal kapcsolatban
szóbeli véleményt nyilvánítanak.
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6.5 Mozgás
Célja:


Fizikailag jól fejlett, testileg, lelkileg egészséges gyermekek nevelése.



Az óvodás korú gyermek testi képességeinek sokoldalú fejlesztése, a természetes
mozgásigény kielégítése.



Társra figyelés, állóképesség, ügyesség, erőnlét, fejlesztése.

Feladata:


A mozgáskedv felkeltése, megszerettetése, megőrzése és tudatos fejlesztése.



Koordináló képesség, egyensúlyérzék, téri tájékozódás, reagáló képesség fejlesztése.



Testséma kialakítása, téri fogalmak megértése, alkalmazása.



A nagy-és finommotoros mozgások fejlesztése.



Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése.



A rendszeres, szabadban történő mozgással az egészséges életvitel kialakítása



Tartásjavító, az egészség megőrzését szolgáló ovitornák a mozgásszükséglet
kielégítésének folyamatát képezzék

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszköze.
A foglalkozásokat leginkább a szabadban, csoport- illetve tornaszobában valósítjuk meg. Az
udvar felszerelései kiválóan alkalmasak lehetnek a testi képességek fejlesztésére.
Hosszabb sétát, sőt túrát tehetünk a gyermekekkel a szabadban. Mindenkor nagy gondot
fordítunk az alkalmazásra kerülő kézi- és tornaszerek, berendezési tárgyak épségére,
tisztaságára, valamint arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő számban álljanak
rendelkezésre.

A szervezési feladatok könnyítése és a gazdaságosabb helykihasználás

érdekében felhasználjuk a csoportszoba berendezési tárgyait, játékeszközeit. Ötletességgel
számtalan eszközkombinációt hozhatunk létre.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az
irányított mozgásos tevékenységekkel. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet
egyéb tevékenységeibe is.
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Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására.
A mozgás szervezeti formái:


Kötött tevékenység



Mozgásos játék, mindennapos testnevelés



Játékidőben történő szabad mozgásfejlesztés.

A mozgás mindhárom korcsoportban az óvodapedagógus által szervezett kötött tevékenység.
Mozgásos játékok, mindennapos testnevelés:
Az időjárástól függően legtöbbször a szabadban, rossz idő esetén a csoportszobában
végezzük.
A mindennapi testnevelés feladatait döntő többségben testnevelési játékokkal oldjuk meg.
Arra törekszünk, hogy igazi örömöt jelentsen a gyermekeknek, de egyben meg is mozgassa
őket. A nap bármely szakában megszervezzük, amikor a gyermekek részéről szükségesnek
látjuk.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a mozgásos tevékenységek közben:
Közlések megértésére van szükség, hogy a gyermek el tudja végezni az egyes
mozgásformákat, cselekvéssorokat. Megértésük azonnal lemérhető a gyermek mozgásából,
reakciójából.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban.



Kialakul a gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, mozgásuk
összerendeződik.



Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni.



Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor.



Tudnak ütemtartással járni, labdát vezetni, gimnasztikai gyakorlatokat egyöntetűen,
esztétikusan végezni.



Önfegyelmük, figyelmük megerősödik.
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6.6 Külső világ tevékeny megismerése
Célja:


Szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi
viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.



A környezet minél átfogóbb megismertetésével az egyetemes kultúra értékeinek, a
néphagyományoknak és a lakóhelyre jellemző helyi hagyományoknak az átadása, az
emberi viszonyokkal való ismerkedés.



A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedezése, megtapasztalása játékos formában.



Alakuljanak ki matematikai fogalmaik, fejlődjenek értelmi képességeik, akarati
tulajdonságaik.



Természetszeretővé, természetvédővé válás alapozása, a helyi adottságaink (Tisza,
falusi környezet) megismertetése, a természet és a település iránti szeretetük alakítása

Feladata:
 A gyerekek életkorának megfelelően megismertetjük a szülőföld, az ott élő emberek, a
hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, közösséghez való
tartozás élményét, a nemzeti, a családi és tárgyi kultúra értékeit, s ezek szeretetét,
védelmét.


A minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több szempontú
felidézésére lehetőségek nyújtása.



Közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során a gyermekek kommunikációs
készségének fejlesztése.



Szerezzenek tapasztalatot alkalmi és folyamatos megfigyelés, gyűjtés, szimulációs
játékok során.



Találkozzanak közvetlen módon is a természetvédelemmel, annak fontosságával.



A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok- okozati
összefüggések felismertetése, megtapasztalása.



A logikus gondolkodás megalapozása.
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Környezetvédelem – környezetalakítás:
A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás
gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a foglalkozás rendszerébe. A természet társadalom - ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő fogalmak
rendszere, melynek lényege a gyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető,
megéreztethető.
Formái lehetnek:


Vegyék észre a szemetet, gyűjtsék a kijelölt helyre



Igényeljék személyük, környezetük rendjét



Ültessenek fákat, virágokat



Igényeljék a szabad levegőn való tartózkodást



Takarékoskodás a vízzel

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a külső világ tevékeny megismerése során:
Az élmények, tapasztalatok felidézését, a közvetlen tapasztalatszerzést (észlelés, érzékelés,
mozgás) követő megállapítások a gondolkodást, a beszédaktivitást serkentik. Beszéd és
gondolkodás

párhuzamos

fejlesztését

végezzük

problémaszituációk

teremtésével.

Szókincsbővítés a természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés során történik
(mesterségek, időjárás, gyűjtőfogalmak).
Matematikai természetű tapasztalatszerzés során gyakorolják a gyermekek a névutók
használatát, megtanulják a téri irányok elnevezését.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


A gyermekek tudják szüleik nevét, foglalkozását, pontos lakcímüket.



Ismerik az évszakok néhány jellegzetességét, ennek alapján különbséget tudnak tenni
közöttük. Meglátják, felfedezik az évszakok szépségeit.



Ismerik az „élő - élettelen” fogalmát és a „növény” szó jelentését.



Ismerik a háziállatokat, madarakat, bogarakat, vadon élő állatokat.



Jártasak az alapvető közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a szárazföldi-, vízi-,
légi közlekedési eszközöket



Tisztában vannak a személy-, teherszállító eszközökkel, a megkülönböztetett jelzés
fogalmával.
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Ismerik a környezetükben megtalálható intézményekhez, szolgáltató üzletekhez
kapcsolódó jellegzetes foglalkozásokat.



Megtanulják értékelni, védeni és szépíteni környezetüket, a különféle környezeti
elemeket (víz, levegő, élővilág).



Kialakul az összefüggő, önálló beszéd, az alapvető viselkedési formák és a kulturált
élet szokásai.



10-es számkörben biztonsággal ismerik a számfogalmakat, a tárgyak sorban elfoglalt
helyét (tőszámnevek, sorszámnevek).



Tulajdonságok szerint halmazt alkotnak, bontanak.



El tudnak rendezni tárgyakat kiterjedésük szerint.



Szétválogatnak, felismernek, másolással felépítenek sík- és térformákat.



Megkülönböztetik az irányokat (jobb, bal), a névutókat (előtt, mögött, alatt, fölött,
között, mellett) térben és síkban.
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6.7 Munka jellegű tevékenységek
Célja:


Olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyekkel a gyermekek képesek saját
szükségleteik kielégítésére és a közösségben adódó együttműködést kívánó feladatok.



Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat, a környezet igényeinek
megfelelő alakításához.



Tudják a munkaeszközöket megfelelően használni.



Érezzenek rá a munka értékteremtő és értékmegőrző szerepére.

Feladata:


A munka játékossággal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot
mutató, megegyező sajátosságaira támaszkodva meg kell teremteni az önálló
munkavégzés lehetőségét.



Közös tevékenység, munka folyamán a társas kapcsolatok, a csoport erkölcsi
szabályainak, normáinak alakítása.



Az óvodapedagógus példaadásával és helyzetteremtésével a gyermeki munka
megszerettetésén keresztül olyan készségek és tulajdonságok kialakítása, melyek
pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását.
A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék
és munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatása kiemelkedő jelentőséggel bír a
pedagógiai munkánkban.
A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését
tudatosan igyekezünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. A gyermek
éppúgy élvezi a munkatevékenységeket, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz
feladatokkal nem szegjük kedvét.
Munka jellegű tevékenységeink:


Önkiszolgáló munka: A gyermek saját személyével kapcsolatos feladatok és azok
sorrendje (testápolás, étkezés, öltözködés területén).



Naposi munka: Közösségért végzett munka, amely fejlettségtől függő, fokozatosan
bővített tevékenység.



Alkalmi megbízások: környezet, növény-és állatgondozás
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A munkafajták lehetőségei

Terítés, játékok helyrerakása a csoportszobában, csoportszoba díszítése,
sepregetés, teremrendezés: szükség esetén székek, asztalok, szőnyegek
átrendezésében való segítségnyújtás.
Ágynemű összehajtogatása délutáni pihenő után.
Rendrakás a mosdóban, törölközők, poharak helyre tétele.
Rendrakás az öltözőben, cipők helyre tétele, ruhák fogasra akasztása.
Virágöntözés, ültetés, sepregetés, száraz falevelek összehordása,
Épületen kívül
szabadtéri játékeszközök helyére hordása, lenyírt fű összeszedésében
való segítés.
Az anyanyelvi nevelés lehetőségei munkavégzés közben:
Beszédkapcsolatok alakulnak az együttműködés alapjaként. Az információkat megértik a
gyermekek. Szókincsük bővül (eszközök, szerszámok, edények, műveletek elnevezésének
tanulása, gyakorlása).
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Kezdeményezőkészségük erősödik, a szükséges munkát felszólítás nélkül megkezdik.



A rájuk bízott feladatot, munkát önállóan, szívesen végzik.



Formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges attitűdök,
képességek, készségek.



A munka elvégzésére való törekvés által kitartásuk, felelősségérzetük fejlődik,
kialakul önértékelésük és közösségi értékelésük.



A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, a közösségért
végzett tevékenység örömének átéléséhez.



Megalapozódik a munka iránti tisztelet, eredményének megbecsülése, fontosságának,
hasznosságának értelme.



Az önkiszolgálás tevékenységeit teljes önállósággal, természetes teendőként végzik



Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére
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6.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Célja:


Az óvodás gyermek kompetenciáinak, a környezetéből és az óvodai élet során
megszerzett ismereteinek, tudásának bővítése, rendezése, az attitűdök erősítése és a
képességek fejlesztése.



Minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest játékos, sokoldalú tapasztalatot és
ismeretet szerezzen spontán és szervezett tevékenységek során, jusson el saját teljesítő
képességének optimális szintjéig.



A verbális, motoros és szociális tanulási mintákkal viszonyulási lehetőségek
felkínálása. A tanulási technikák és rendező elvek elsajátítása.



Intellektuális érzelmek keltése

Feladata:
Olyan tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat szervezése, amely áthatja az óvodai
nevelés egészét, mely nem csupán ismeretszerzés, hanem a gyermek cselekvő aktivitására,
érdeklődésére, kíváncsiságára, kompetenciájára épülő tapasztalás, szervezett tevékenység.
A játék ad keretet a tapasztalatai, ismereti és élményanyagnak, amelyet a kisgyermek a saját
környezetéből az általa ismert világból kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újraalkot
(fejlődnek képességei, készségei, érzelmi, akarati tulajdonságai). Játék közben problémák elé
kerül, feladatokat kap és old meg.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és
használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe
vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek
fejlődésének szempontjából.
Az óvodapedagógus és a gyermek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége a tanulás
alapja, amelyet a tervezett feladatok alapján a gyermekek részvételével, egyéni
fejlettségükhöz igazodva kell irányítani.
Az új tapasztalatok, ismeretek szorosan egymáshoz kapcsolódnak és tartalmuk fokozatosan
bővül.
Természetes körülmények között ismerkednek meg a jelenségekkel, tárgyakkal, a folyamatos
megfigyelések biztosításával segítjük hozzá a gyermeket a rácsodálkozás öröméhez.
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Nevelésünkben a kötetlen és a kötött formában egyaránt érvényesül a nevelői céltudatosság,
tervszerűség, a pedagógiai önállóság.
Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során
is ebből indulunk ki. Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut
el a gyermekhez az, ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet,
tapasztalatot jelent.
A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatban valósuljon meg a cselekvéses tanulás, a
rendszeresség, fokozatosság és folyamatosság.
A tapasztalatok, ismeretek nyújtása, gyarapítása mindig a gyermek egyéni fejlettségéhez
igazodjon, melyet egyéni vagy mikro csoportos formában – elsősorban kötetlen szervezéssel –
oldunk meg.
A tanulás lehetséges formái programunkban játékba ágyazott komplex tevékenységekben
valósulnak meg, oly módon, hogy a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát
fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozásokat tervezünk és
szervezünk.
Módjai


Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások
alakítása)



A spontán játékos tapasztalatszerzés



A játékos, cselekvéses tanulás



A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés



Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés



A gyakorlati problémamegoldás

Az óvodapedagógusok a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel
segítik a gyermekek személyiségének teljes kibontakozását!
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:


Elfogadják a feladatokat, és azt igyekeznek pontosan elvégezni.



Képesek figyelemösszpontosításra, problémamegoldó, kreatív gondolkodásra, saját
tevékenységük ellenőrzésére, egymás munkájának értékelésére.



Képessé válnak mozgásuk, beszédük önirányítására.
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Olyan jártasságok, készségek, képességek alakulnak ki, melynek segítségével az
érzelmileg

motivált

cselekvés

gondolkodási

szintjéről

eljutnak

a

fogalmi

gondolkodásig.


A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri (az iskolai
munkához,) az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához.


A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan
fejlett, teherbíró. mozgása is összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes,
mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan képes irányítani.



A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik, és alkalmassá teszi az iskolai
tanulmányok megkezdésére. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a
vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)



A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett
lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre



A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség
szerinti iskolakezdésre. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek a kedvező iskolai
légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan
kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival,
amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.
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Az egészségesen fejlődő gyermeknél:


Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.



A cselekvő-, szemléletes- és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás
is kialakulóban van.



Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni,
minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán
ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek). Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.



Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását. Felismeri a napszakokat, ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait.



Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását, védelmét, felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a
viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.



Elemi mennyiségi ismeretei vannak.



Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését.



Feladattudata kialakulóban van, ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb, szükség szerint kreatív elvégzésében nyilvánul meg.
Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja
ezt a tevékenységet.



Az eltérő fejlődési ütemű és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, akik nem
érik el ezt a fejlettségi szintet, szakemberek segítségét vesszük igénybe.
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8. Intézményünk hagyományrendszere
A gyermek személyével kapcsolatos ünnepek, melyek hagyománnyá váltak:


Név- és születésnap



Hosszabb ideig beteg gyermek meglátogatása

Gyermekcsoportok ünnepei:


Mikulás



Karácsony



Farsang



Gyermeknap



Nagycsoportosok búcsúztatása



Anyák Napja



Idősek köszöntése (Karácsony, Anyák Napja)

Kirándulások:


Természetmegismerő kirándulás



Szórakoztató jellegű kirándulás

Iskola:


Nagycsoportosaink iskolalátogatása



Az elsős gyermekek visszalátogatása az óvodai rendezvényekre

Óvodáink hagyományrendszerének tartalma:
Lehetőséget adunk arra, hogy a modern világgal ötvöződve tovább éljen a népi kultúra, s a
mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és a követendőt.
Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a tagintézmények
számára megőrzésre érdemesek.
Óvodai egységünkben ünnepelhető jeles napok:


Szüret: október 1-től



Advent: november 30-a utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig



Mikulás: december 6.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu



Karácsony: december 25-26.



Farsang: Vízkereszttől hamvazószerdáig



Húsvét: az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap



Anyák napja: május első vasárnapja



Búcsúzás az óvodától

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát
kielégítve folyamatosan biztosítunk változatos tevékenységet. A hagyományápolás közben
történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a
várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított
forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét kell, hogy legyen.
Ünnepi alkalmakról különböző keretek között emlékezünk meg az óvodáinkban. A
megemlékezés történhet foglalkozáson alkalmi anyag feldolgozásával, házi és nyilvános
ünnepélyen.
Feladatunk, hogy a gyermek maguk is örömmel vegyenek részt ezeken az alkalmakon.
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9. Mellékletek:
9.1. Felhasznált jogszabályok
A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm.
Óvodai nevelés országos alapprogramja

Rendelete

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjáról
A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm.
rendelete

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdés
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti,
etnikai

kisebbség

iskolai

oktatásának

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet

irányelve kiadásáról
A Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

irányelve kiadásáról
A nemzeti köznevelésről

A

nevelési

oktatási

2011. CXC. tv.

intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények 20/2012. (VIII.31.) EMMI r.
névhasználatáról
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9.2. A program megvalósítását szolgáló kötelező szakirodalom jegyzéke
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
Zilahi Józsefné:

Mese, vers az óvodában

Eötvös József Kk. 2001

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában

Zeneműkiadó 1982

Forrai Katalin: Ének az óvodában

Editio Musica 1993

DIFER Programcsomag – Diagnosztikus

Mozaik Kiadó 2004.

Fejlődésvizsgáló Rendszer 4-8 évesek számára

9.3. A program megvalósítását szolgáló ajánlott szakirodalom jegyzéke
Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok

Tankönyvkiadó 1982

Dr. Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában

Okker 2003

Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk

Okker2001

Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában

Barbori BT. 2008

Gabnai Katalin: Drámajátékok

Helikon 2005

N. Kollár Katalin - Szabó Éva: Pszichológia
Pedagógusoknak

Osiris Kiadó 2004

Michael Cole - Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan

Osiris 2006

Atkinson - Hilgard: Pszichológia

Osiris 2006

Dr. Balázsné Szűcs Judit: A gyermekközpontú
vizuális nevelés
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Tóth Erika Katalin: Szó-beszéd
Beszédjavító mondókák

SZORT Bt. 2005
Holnap Kiadó Kft. 2006
Móra könyvkiadó 2011

Perlai Rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban Okker 1999
Zsámboki Károlyné - Horváthné Szigligeti Adél:
Matematika kézzel, fejjel, szívvel

Okker 2008

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Farmosi István: Mozgásfejlődés

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Dialóg Campus 2002

Pappné Gazdag Zsuzsanna: Újabb utánzó
gyakorlatok - Tartásjavító, izomerősítő és nyújtó,

Flaccus Kiadó 2005

valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok
Pappné Gazdag Zsuzsanna: A babzsák

Flaccus Kiadó 2008

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A karika

Flaccus Kiadó 2007

Gergely Ildikó: Mit? Miért? Hogyan? Sokmozgásos testnevelési játékok - Módszertani

Redact 2000 Bt: 2001

füzet óvodapedagógusoknak
Gergely Ildikó: Mit? Miért? Hogyan? Kondicionális képességek fejlesztése és mérése -

Redact 2000 Bt: 2004

Módszertani füzet óvodapedagógusoknak
Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti
és gyakorlata

Hálózata, Budapest 2003

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt van az ősz, elmúlt
a nyár, kelepel a gólyamadár

Flaccus 2010

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára)
Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Esik a hó, fúj a szél,
varjú károg, itt a tél

Flaccus 2011

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára
Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél,
kis méhecske döngicsél

Flaccus 2010

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára
Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Mosolyog a
napsugár, madár dalol, itt a nyár

Flaccus 2011

(Óvodai játékos csoportos fejlesztések ötlettára
Bihariné Dr. Krekó Ilona, Kanczler Gyuláné dr.,

Magyar Szakképzési Társaság,

Labanc Györgyi: Környezetkultúra az óvodában

Budapest 2005

73

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Természetismeret az óvodapedagógus szak

ELTE Tanító. és Óvóképző Főiskolai

hallgatóinak

Kar jegyzete Budapest 2006

Porkolábné Dr. Balogh Katalin, Dr. Balázsné Szűcs

Trefort Kiadó Bp. 2004.

Judit, Szatzné Gregorits Anna: Komplex prevenciós
óvodai program – Kudarc nélkül az iskolában
Dr. Szivák Judit: Minőség az óvodában

OKKER Kiadó 2001

Dr. Dorothy Eion: Kreatív gyermek

Alexandra 2002

Az óvodai nevelés programja

Országos Pedagógiai Intézet 1989.

Pereszlényi Éva – Porkolábné dr.Balogh Katalin:
Játék – Mozgás - Kommunikáció
Néphagyományőrző óvodai program
Zilahi Józsefné: Nevelés az óvodában verssel,
mesével

Budapest Alcius Bt. 1996.
Gödöllő, 1998.
Magyar Pedagógiai Társaság
Kisgyermek-nevelési Szakosztály
1989.
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9.4. A pedagógiai program megvalósításához szükséges a nevelőmunkát
segítő játékok és egyéb eszközök felsorolása
Nevelési terület
1. Különféle játékformák (mozgásos játékok,

Eszközfajták
 Óvodai babaszobai bútor

gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-

 Óvodai babakonyhai bútor

konstruáló játékok, szabályjátékok,

 Bababölcső vagy babakocsi

dramatizálás, bábozás, barkácsolás)

 Puha babák ruhatárral

csoportszobai és udvari eszközei

 Babatextília
 Babaedények (készlet)
 Fagyümölcsök, zöldségek
 Seprű, lapát, felmosó
 Vasalóállvány, vasaló
 Orvosi táska
 Fodrászeszközök
 Műanyag, filcanyagból készült
zöldségek, gyümölcsök
 Műanyag állatkészlet
 Autók, buszok, repülők, hajók
 Építőkocka, fa
 Építő készlet
 Lego készlet
 Ugrálólabda
 A „Van más út!”bevezetéséhez
szükséges eszközök

2. Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő csoportszobai és
udvari eszközök

 Óvodai többfunkciós mászóka
(Greifswald-tornaszer)
 Labdák (kicsi, nagy)
 Tornakarikák
 Tornakendők
 Tároló kosarak
 Rollerdeszka
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 Rugós deszka
 Kavicslépegető, lépőkő,
"hegycsúcsok"
 Egyensúlyozó korong
 Körkötél
 Bója
 Ugráló labda készlet
 Ugrókötél
 Nagy, vastag tornakötél - húzókötél
 Wesco alagút
 Bordásfal
 Mozgáskotta eszköztár
 Ejtőernyő
 Tornaszőnyeg
 Tornazsámoly
 Tornapad
 Egyensúlyozó forgó tölcsér –
műanyag
 Bóják
 Mozgásfejlesztő készlet
 Roller, kerékpár (két- és
háromkerekű
 Hinta
 Mászóka, mászó-vár
 Mérleghinta
 Csúszda
3.

Ének, zene, énekes játékok eszközei
Hangszer pedagógusoknak

 furulya
 metallofon
 gitár, citera, hegedű

Hangszer gyermekeknek



Gyermekhangszer készlet, benne:

- Dob
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- Ujjcintányér
- Cintányér
- Triangulum
- Kasztanyetta
- Csengők
- Harangok
- Ritmusbot


Furulya



Xilofon



Hangvilla, hangsíp



Egyéb ritmushangszerek



Kesztyűbáb készlet

kommunikációs képességek fejlesztésének



Ujjbáb készlet

eszközei



Vetítővászon



Diavetítő, projektor



Bábparaván



Tábla



Textil fejdíszek



Okoskocka módszertani eszköz



Mesekönyvek



Hangkazetta



Videokazetta



CD, DVD



Fejlesztőjáték



Diafilmek



Társasjátékok (Ravensburger,

4. Az anyanyelv fejlesztésének, a

5. Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás)

Toys, Brainbox, Piatnik)

és a kreativitást fejlesztő anyagok,



Kirakó játékok / puzzle

eszközök



Memória játékok



Sakk



Kártyajátékok



Dominó
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Matematika 1-2-3



Logico,



Minimat



Activity



Homokozó-készlet



Konstrukciós játékok



Mesekártya



Mágneses betű- és számkészlet



Gyöngyfűző készlet



Papírtégla készlet



Okoskocka módszertani eszköz



Ecsetek, marokecsetek



Vízfestékek



Flakonos festékek (tempera)



Ollók



Gyurma, agyag



Színes papírok



Fehér papír



Szines ceruza



Filc tollak



Zsírkréta



Waldorf ceruzák



Festéktálak



Fonalak



Kreatív kellékek (zsenília, krepp
papír, gyapjú, hullámpapír,
origami papír, stb.)



Termések, egyéb anyagok



Szövőkeretek



Körmöcskék



Kézimunka készlet



Ceruzahegyező
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Ragasztó



Ragasztó stiftek



Ragasztó pisztoly



Ablakfesték



Arcfesték



Aszfaltkréta



Mikroszkóp



Kisméretű tükör



Nagytükör



Fejlesztő játékok: képes lottó,
kártyák



Szemléltetőképek, demonstrációs
plakátok

8. Munka jellegű tevékenységek eszközei



Földgömb



Nagyító



Parafa táblák



Gyermekméretű szerszámok kapa, gereblye, seprű, lapát

9. SNI gyermekek fejlesztését szolgáló



Kötények



Gyermekszék (ergonomikus) -

eszközök

Mozgássérült, látás- és
középsúlyos értelmi fogyatékos esetén:
állítható magasságú, lábtartóval és
ülőkével


Asztalok: állítható magasságú,
dönthető lapú, peremes,
egyszemélyes



Beszédfogyatékosok:

- Tükör 120 X 180 cm
- Logopédiai alapkészlet


Hallási fogyatékosok

- Dallamíró
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- A különböző nyelvi kommunikációs
szinteknek megfelelő kifejezések képi
megjelenítésére alkalmas elektronikus
információhordozó
- Nyelvi kommunikáció vizuális, auditív
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas
eszköz
Megjegyzés: Abban az esetben, ha az
óvoda a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a többi
gyermekkel azonos óvodai csoportban
látja el, és a gyermekek száma nem éri el
a tizenötöt, az utóbbi két eszköz
használata megoldható másik köznevelési
intézménnyel történő együttműködés
keretében
- Szurdologopédiai eszköz


Látási fogyatékosok:

- Nagyító
- Távcső
- Fejlesztőjátékok: az alaklátás,
formaészlelés, finommozgás, szem-kéz
koordináció, vizuális megfigyelőképesség,
kommunikáció, gondolkodás, téri
tájékozódás fejlesztésére
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9.5.Intézményi egyedi elvárások: Az intézmény önértékelésének területei
9.5.1.Pedagógiai folyamatok
A piros betűvel jelölt elvárások évente értékelendők.
Tervezés
Önértékelési szempontok: Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény vezetése irányítja az Az intézmény vezetése (óvodavezető,
intézmény
stratégiai
és
operatív óvodavezető
helyettes)
irányításával
dokumentumainak koherens kialakítását.
történik az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak az alapító okirattal és a
Az intézmény stratégiai és operatív működési engedéllyel történő koherens
dokumentumai az intézmény működését kialakítása.
befolyásoló mérési (az Eredmények
értékelési területnél felsorolt adatok), A PP kialakításakor, felülvizsgálatakor
demográfiai, munkaerő-piaci és más külső figyelembe vesszük az intézmény tágabb és
mutatók
(például
szociokulturális szűkebb környezetét, elhelyezkedését és a
felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, gyermekek szociokulturális környezetét.
feldolgozása és értelmezése alapján készül.
Ezek segítik az intézmény jelenlegi és A dokumentumok megalkotásakor és
felülvizsgálatakor
a
nevelőtestület
jövőbeni helyzetének megítélését.
jogszabályok által biztosított jogköreit
A tervek elkészítése a nevelőtestület biztosítjuk.
bevonásával
történik,
az
intézmény
munkatársainak felkészítése a feladatra A fenntartó és az intézmény a jogszabályok
által
meghatározott
kapcsolattartási
időben megtörténik.
Biztosított a fenntartóval való jogszabály formákon túl napi szinten együttműködik.
szerinti együttműködés.
Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések Az ellenőrzések eredményeire épülő
eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv fejlesztési terveket készítünk.
felülvizsgálatából, valamint a további
ellenőrzésekből,
intézkedési
tervekből Az éves munkaterv összhangban van az
származó
információk
feldolgozása, alapdokumentumokkal.
értékelése, a tapasztalatok beépítése az
A
város
szociokulturális
hátteréről
önértékelést követő ötéves intézkedési
tájékozódva és demográfiai mutatók
tervbe.
figyelembevételével készülnek a stratégiai
Az éves munkaterv összhangban van a
és operatív terveink.
stratégiai
dokumentumokkal
és
a
munkaközösségek terveivel.
Önértékelési szempontok: Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai
köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok
viszonya?
81

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Elvárások
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Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény stratégiai dokumentumai az Az
intézmény
alapdokumentumainak
adott időszak oktatáspolitikai céljaival felülvizsgálata
a
jogszabályoknak
összhangban készülnek.
megfelelően megtörténik, figyelembe véve
az oktatáspolitikai célkitűzéseket.
Az operatív tervezés a stratégiai célok
hatékony megvalósulását szolgálja, és a
dokumentumokban nyomon követhető.
Megvalósítás
Önértékelési szempontok: Hogyan történik a tervek megvalósítása?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre
bontott, amelyben megjelennek a stratégiai
célok aktuális elemei. (Pedagógiai program,
a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és
az ötéves intézkedési terv stb. aktuális
céljai, feladatai.)

Az intézmény alapdokumentumaira épülő
éves munkatervet készítünk, amelynek
tervezésekor a nevelőtestület jogszabályban
rögzített jogköreit biztosítjuk.

- Az intézmény éves terveinek (éves
munkaterv, éves intézkedési tervek,
munkaközösségi tervek, a pedagógiai
munka, tervezési dokumentumai, stb.)
gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a
munkaközösségek bevonásával történik.

A pedagógiai folyamatok tervezésekor
figyelembe vesszük a partneri elvárásokat.
Az intézmény éves munkatervét az
intézményvezető
készíti
el,
ehhez
kapcsolódnak a szakmai munkaközösségi
tervek.

- Az intézmény nevelési-oktatási céljai
határozzák meg a módszerek, eljárások
kiválasztását, alkalmazását.
- Az intézményi pedagógiai folyamatok
(például nevelési évre, gyermekcsoportra
tervezett egymásra épülő tevékenységek) a
személyiség- és közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási eredmények
elérését, a szülők, és munkatársak
elégedettségét és a fenntartói elvárások
teljesülését szolgálják.
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Önértékelési szempontok: Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a
beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az éves tervek és beszámolók egymásra Az intézmény a nevelési év végén szakmai
épülnek.
beszámolót
készít,
ahol
értékelésre
kerülnek az adott nevelési évben tervezett
-A
nevelési
év
végi
beszámoló feladatok teljesülése, figyelembe véve az
megállapításai alapján történik a következő intézmény önértékelési rendszerét. A
nevelési év tervezése.
munkatervek
készítésekor
figyelembe
vesszük
az
előző
nevelési
év
-A beszámolók szempontjai illeszkednek az beszámolójában rögzített eredményeket,
intézményi önértékelési rendszerhez.
fejlesztendő területeket, valamint kitűzzük
a következő nevelési év feladatait.
Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges
megvalósulásának a viszonya?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A stratégiai és operatív dokumentumokban
megfogalmazott célok, feladatok – a
csoport, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek adottságait figyelembe véve –
megjelennek
a
pedagógus
tervező
munkájában és annak ütemezésében.

A tervezés során figyelembe vesszük a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel
való egyéni, differenciált bánásmód
érvényesülését,
amiről
az
óvodapedagógusok egyéni fejlesztési tervet
készítenek. A tervezésünk módosulhat,
mert minden esetben a gyermekek aktuális
-A pedagógiai munka megfelel az éves fejlődése irányítja magát a tervezés
tervezésben foglaltaknak, az esetleges folyamatát, így a tervezéseink nem
eltérések indokoltak.
merevek,
megmásíthatatlan
adminisztrációk. A teljes pedagógiai
-A teljes pedagógiai folyamat követhető a folyamat a csoportnaplóban követhető.
tevékenységi tervben, a csoportnaplókban,
valamint a gyermeki produktumokban.
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Ellenőrzés
Önértékelési szempontok: Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az
intézményi
stratégiai Az
intézmény
rendelkezik
belső
alapdokumentumok
alapján
az önértékelési rendszerrel. Az ellenőrzési
intézményben belső ellenőrzést végeznek.
tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen
céllal, milyen gyakorisággal, milyen
-Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, eszközökkel ellenőriz.
mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal,
milyen eszközökkel ellenőriz.
Az intézmény azonosítja az egyes
feladatok
eredményességének
és
-Az intézmény azonosítja az egyes feladatok hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez
eredményességének és hatékonyságának szükséges mutatókat.
méréséhez,
értékeléséhez
szükséges
mutatókat.
A nevelési eredményeket az intézmény
folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén
-A tanulási eredményeket az intézmény korrekciót hajt végre.
folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén
korrekciót hajt végre.
Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk
az intézményi önértékelésben.
-Az ellenőrzések eredményeit felhasználják
az intézményi önértékelésben.
Az önértékelésben érintett pedagógus az
ellenőrzések megállapításainak (erősségek,
-Az önértékelésben érintett pedagógus az fejleszthető
területek)
megfelelően
ellenőrzések megállapításainak (erősségek, önfejlesztési tervet készítünk, a szükséges
fejleszthető
területek)
megfelelően feladatokat ütemezzük és végrehajtjuk.
önfejlesztési tervet készít, a szükséges
feladatokat ütemezi és végrehajtja.
Értékelés
Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményben az értékelés?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az értékelés tények és adatok alapján Az értékelés, tények és adatok alapján
tervezetten és objektíven történik.
tervezetten és objektíven történik.
- Az intézményi önértékelés elvégzésére az Az intézményi önértékelés elvégzésére, az
intézmény munkacsoportot szervez.
intézményben 9 főből álló munkacsoportot
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-Az önértékelés során tények és adatok szerveztünk.
alapján azonosítják a nevelési-oktatási
tevékenységgel és a szervezet működésével Az önértékelés során tények és adatok
azonosítjuk
a
nevelési
összefüggő
erősségeket,
fejleszthető alapján
tevékenységgel és a szervezet működésével
területeket.
összefüggő
erősségeket,
fejleszthető
-Az önértékelési folyamatban felhasználják területeket.
a munkatársak, szülők, és a külső partnerek
(fenntartó
és
más
partnerek) Az önértékelési folyamatban felhasználjuk
a munkatársak, szülők, és a külső
elégedettségméréseinek eredményeit.
partnerek (fenntartó és más partnerek)
-Az intézmény az ellenőrzések során elégedettségméréseinek eredményeit.
született eredményeket elemzi és értékeli
Az intézmény az ellenőrzések során
(ld. Eredmények).
született eredményeket elemzi és értékeli
(ld. Eredmények).
Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki
értékelés működése a gyakorlatban?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézményben folyó nevelési-oktatási
munka
alapjaként
a
gyermekek
adottságainak,
képességeinek
megismerésére vonatkozó mérési rendszer
működik.

Az intézményben folyó nevelőmunka
alapjaként a gyermekek adottságainak,
képességeinek megismerésére vonatkozó
mérési
rendszer
működik.(gyermeki
fejlődés nyomon követő dokumentáció
formájában, DIFER a halmozottan
-A gyermekek értékelése az intézmény hátrányos helyzetű gyermekekről, valamint
szabályzó
dokumentumaiban egyéni Fejlődési lapot vezetünk minden
megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek gyermekről.
és követelmények (értékelési rendszer)
alapján folyik.
A gyermekek értékelése az intézmény
szabályzó
dokumentumaiban
-Az
intézményben
a
gyermeki megfogalmazott/
elfogadott,
közös
teljesítményeket folyamatosan követik, a alapelvek és követelmények (értékelési
gyermeki teljesítményeket dokumentálják, rendszer) alapján folyik. Gyermeki
elemzik, és az egyes évek értékelési tevékenység megfigyelése által.
eredményeit
összekapcsolják,
szükség
esetén fejlesztési tervet készítenek.
Az
intézményben
a
gyermeki
teljesítményeket folyamatosan követjük, a
- A pedagógiai programnak és az egyéni gyermeki teljesítményeket dokumentáljuk,
fejlesztési terveknek megfelelően történik elemezzük, és az egyes évek értékelési
az egyénre szabott értékelés, amely az eredményeit összekapcsoljuk, szükség
értékelő
naplóban
(feljegyzésekben) esetén szakemberek bevonásával egyéni
fejlesztési tervet készítünk (kiemelt
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figyelmet igénylő gyermekek)

-A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal A pedagógiai programnak és az egyéni
folyamatosan
visszacsatolnak fejlesztési terveknek megfelelően történik
szüleinek/gondviselőjének.
az egyénre szabott értékelés, amely a
gyermeki
fejlődés
nyomon
követő
dokumentációban
nyomon
követhető.
gyermek portfólió
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan visszacsatolunk szüleinek/
gondviselőjének (évente kétszer). A szülők
aláírásukkal igazolják a tájékoztatás
tényét.
Korrekció
Önértékelési szempontok: Mi történik az ellenőrzés eredményeivel?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak elkészítése, módosítása
során megtörténik az ellenőrzések során
feltárt információk felhasználása.

A
stratégiai
dokumentumok
felülvizsgálatakor a korábbi eredményeket
feltárt fejlesztendő területeket figyelembe
vesszük.

Önértékelési szempontok: Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel?
(Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Évente megtörténik az önértékelés keretében
a helyben szokásos formában rögzített mérési
eredmények elemzése, a tanulságok levonása,
fejlesztések meghatározása. Ezt követően az
intézmény a mérési-értékelési eredmények
függvényében szükség esetén korrekciót
végez.

Az intézmény a belső önértékelési
rendszer működtetése során feltárt
fejlesztendő területekre fejlesztési tervet
készít és hozzárendeli a szükséges
erőforrásokat.

-Az intézmény a nevelési és tanulási
eredményességről szóló információk alapján
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felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit,
különös tekintettel a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátására.
-A problémák megoldására
alkalmas
módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő
belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső
erőforrások (például pályázati lehetőségek) és
szakmai támogatások feltérképezése és
bevonása
természetes
gyakorlata
az
intézménynek.

9.5.2.Személyiség- és közösségfejlesztés
Személyiségfejlesztés
Önértékelési szempontok: Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített
személyiségfejlesztési feladatok?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A beszámolókban és az intézményi Az intézményi önértékelés és az éves
önértékelésben követhetők az eredmények beszámolóban nyomon követhetők az elért
(például egyéni fejlesztés).
eredmények, az óvoda, tanulást támogató
környezetet
teremt
az
idejáró
-Támogató szervezeti és tanulási kultúra óvodásgyermekek számára.
jellemzi az óvodát.
Az egyéni fejlesztések eredményei a
csoportnaplóban, illetve egyéni fejlődési
lapokon
követhetők.
A
tanulási
folyamatokat az egyéni sajátosságoknak
megfelelően állítjuk össze (felzárkóztatás,
tehetséggondozás).
Önértékelési szempontok: Hogyan ismerik meg az egyes gyermekek személyes és
szociális készségeit, képességeit?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
vizsgálatra
alkalmas
módszereket, A gyermekek készségeinek, képességeinek
eszközöket, technikákat használnak az feltárására a gyermeki megismerés
korszerű módszereit alkalmazzuk (pl.
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drámapedagógia).
A természetes helyzetben alkalmazott
egyéni megfigyelés és játékos egyéni
vizsgálat módszerét részesítjük előnyben.

Önértékelési szempontok: Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális
képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A figyelem középpontjában a gyermekek A gyermekek fejlesztésében a legfontosabb
kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.
helyen
az
iskolai
sikerességhez
nélkülözhetetlen alapkészségek fejlesztése
-A pedagógusok módszertani kultúrája áll.
kiterjed a személyes és szociális képességek
fejlesztésére.
A
nevelőtestület
tagjai
belső
tudásmegosztás
értekezleteken,
belső
-A pedagógusok megosztják egymással hospitálásokon,
továbbképzéseken,
módszertani tudásukat.
szerzett, korszerű pedagógiai módszereit
megosztják egymással.
-A fejlesztés eredményét folyamatosan
nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési A feltárt eredmények összegzését és
korrekciókat hajtanak végre.
tapasztalatit
a
következő
időszak
tervezésekor a nevelőtestület tagjai
-A fejlesztés megvalósulása nyomon figyelembe veszik, a fejlesztés eredményét
követhető az intézmény dokumentumaiban,
folyamatosan nyomon követik.
a mindennapi gyakorlatban
óvodán kívüli tevékenységek).

(óvodai

és

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak
enyhítése?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok
megfelelő információkkal, és felhasználják
azokat a nevelő, fejlesztő és oktató
munkájukban.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
fejlesztéséhez
felhasználjuk
a
drámapedagógiai módszereket.

-Az

intézmény

vezetése

és

Alapozunk a családi nevelésre az
óvodáskort megelőző testi - lelki fejlődés
érintett megismerésére – anamnézist veszünk fel
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pedagógusa információkkal rendelkezik óvodába lépéskor.
minden gyermek szociális helyzetéről.
Együttműködünk speciális felkészültséggel
Az intézmény támogató rendszert működtet:
rendelkező szakemberekkel.
-Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást A Komplex Prevenciós program játékait
szervez.
alkalmazzuk a felzárkóztatás során.
- Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és
ezt be is vezeti.
- Nevelési, képzési, oktatási programokat,
modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is
ezeket.
- Célzott programokat tár fel.
- Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai
támogató hálózattal.
Önértékelési szempontok: Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a
tanulást?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az önálló tanulás támogatása érdekében az
intézmény
pedagógiai
programjával
összhangban történik a nevelési-oktatási
módszerek, eljárások kiválasztása vagy
kidolgozása
és
azok
bevezetésének
megtervezése.

Az intézményben a tanulás támogatásakor
a legkorszerűbb módszertani eljárásokat
alkalmazzuk.
kooperatív
technikák,
drámapedagógia. Az önálló tanulás
támogatása érdekében feladatunk a
Pedagógiai Program és a nevelési gyakorlat
összhangjának megteremtése.

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel
küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek A gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervén
megkülönböztetett figyelmet kapnak.
túl az óvodapedagógus is egyéni fejlesztési
tervet ír.
Az intézmény pedagógusai
programjával összhangban
korszerű nevelési-oktatási
eljárásokat, technikákat.

Korszerű
alkalmaznak alkalmazunk,
módszereket, Mozgáskotta.

nevelési
mint pl.:

módszereket
Okos-kocka,
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Önértékelési szempontok: Hogyan történik az egyes gyermeki teljesítmények értékelése?

Elvárások

Az
intézményben
a
teljesítményének értékelése
előírások,
a
pedagógiai
megfogalmazottak
alapján
fejlesztésközpontú.

Intézményi sajátos elvárás

gyermekek
a törvényi
programban
egyedi
és

Az
intézményben
a
gyermekek
teljesítményének értékelése a törvényi
előírások, a pedagógiai programban
megfogalmazottak alapján egyedi és
fejlesztésközpontú.
A
gyermekek
teljesítményének értékelése a Fejlődési
- Az intézmény vezetése – a pedagógiai lapban, a HHH–nak a DIFER-ben történik.
programban meghatározottak szerint –
számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét, Az intézmény vezetősége – a pedagógiai
teljesítmények
pontos
ismeretét, programban meghatározottak szerint –
feldolgozását és nyomon követését is.
számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét,
teljesítmények
pontos
ismeretét,
- A fejlesztésben érintett gyermekek esetében feldolgozását és nyomon követését is. Az
az értékelést a szakvélemény előírásainak ellenőrzések a vezető munkatervében,
megfelelően végzik.
ellenőrzési tervében rögzített.
A
fejlesztésben
érintett
gyermekek
esetében az értékelést a szakvélemény
előírásainak megfelelően végzik.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos
életmódra nevelése?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az egészséges és környezettudatos életmódra
nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai
programban előírtak szerint a munkatervben
szerepel, a beszámolókból követhető.

Az
egészséges
és
környezettudatos
életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a
pedagógiai programban előírtak szerint a
munkatervben szerepel, a beszámolókból
követhető.
A téma megjelenik a tervezésben és a A téma megjelenik a tervezésben és a
tevékenységekben, nyomon követhető a tevékenységekben, nyomon követhető a
gyermeki dokumentumokban.
gyermeki dokumentumokban.
óvodán
kívüli
tevékenységek
Az
óvodán
kívüli
tevékenységek Az
(megfigyelések,
stb.)
alkalmával
a
(megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek
a gyakorlatban tevékenységhez kötötten gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez
kötötten alkalmazzák a téma elemeit.
alkalmazzák a téma elemeit.
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Közösségfejlesztés
Önértékelési szempontok: Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A stratégiai programokban és az operatív A stratégiai programokban és az operatív
tervekben
szereplő
közösségfejlesztési tervekben szereplő közösségfejlesztési
feladatokat
megvalósítjuk
az
feladatokat megvalósítja az intézmény.
intézményben. Közös élményeken alapuló
megszervezése
pl.
- A beszámolókból követhetők az alapelvek tevékenységek
hagyományápolás,
kirándulás,
ünnepek.
és a feladatok megvalósításának eredményei,
különös
tekintettel
az
intézményi A beszámolókból követhetők az alapelvek
a
feladatok
megvalósításának
hagyományok
ápolására,
a
támogató és
eredményei,
különös
tekintettel
az
szervezeti kultúrára.
intézményi hagyományok ápolására, a
- A gyermekek közötti, valamint a gyermekek támogató szervezeti kultúrára.
és
pedagógusok
közötti,
gyermekek A gyermekek közötti, valamint a
pedagógiai
munkát
segítők
közötti gyermekek és pedagógusok közötti,
gyermekek pedagógiai munkát segítők
kapcsolatok jók.
közötti kapcsolatokban a pedagógiai
szereplő
alapelveket
- Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, programban
pedagógiai munkát segítők, valamint a érvényesítjük, a gyermekek és az óvodai
közötti
kapcsolat,
gyermekek
közötti
folyamatos alkalmazottak
elfogadáson alapuló, pozitív érzelmi
információcseréről és együttműködésről.
töltésű.
Az intézményben tervszerű keretek között
a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők,
valamint a gyermekek közötti folyamatos
információcseréről és együttműködésről
gondoskodunk.
Önértékelési szempontok: Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen
keretek között valósulnak meg?

Elvárások

Az intézmény
szervez.

Intézményi sajátos elvárás

közösségi

programokat Az intézményben közösségi programokat
szervezünk
az
éves
munkatervben
rögzítettek szerint.
- A szülők a megfelelő kereteken belül részt
vesznek a közösségfejlesztésben.
- A szülők a megfelelő kereteken belül részt
vesznek a közösségfejlesztésben.
- Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az
intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és - Bevonjuk a szülőket és az intézmény
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fejlesztő

intézkedések dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási
kultúrát
fejlesztő
intézkedések
meghozatalába.
- A részvétellel, az intézmény működésébe
való bevonódással a gyermekek és a szülők A részvétellel, az intézmény működésébe
elégedettek.
való bevonódással a szülők elégedettek.

9.5.3. Eredmények
Önértékelési szempontok: Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az
intézményben?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény pedagógiai programjának Az intézmény pedagógiai programjának
egyik
prioritása
a
tanulás-tanítás egyik prioritása a nevelés eredményessége.
eredményessége.
A tanulás támogatása. Fejlődési lapot
vezetünk a gyermekekről és 3 havonta
- Az intézmény partnereinek bevonásával rögzítjük.
Minden
partnereink
történik meg az intézményi működés elégedettségét
kérdőíves
módszerrel
szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők vizsgáljuk.
azonosítása.
- Az intézmény partnereinek bevonásával
Nyilvántartják és elemzik az intézményi történik meg az intézményi működés
eredményeket:
szempontjából
kulcsfontosságú
sikertényezők azonosítása.
-helyben szokásos megfigyelésen, vagy más
alapon megszervezett mérések eredményei
Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi
eredményeket: Kérdőíves módszerrel.
-esetleges sport, más versenyeredmények:
országos szint, megyei szint, települési szint
-helyben szokásos megfigyelésen, DIFER
mérésen keresztül
- elismerések
- 6 éves kor után óvodában maradó
- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, gyermekek mutatóit elemezzük és a mérési,
elégedettségmérés
eredményei
(szülő, megfigyelési
eredmények
figyelembe
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) vételével történik meg a gyermekek
fejlesztése, ami a Fejlődés lapon nyomon
- neveltségi mutatók
követhető.
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Önértékelési szempontok: Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz Az intézmény kiemelt nevelési célja a
kapcsolódó eredmények alakulása az mozgásfejlesztés,
amelyben
elért
elvártaknak megfelelő.
eredményeket folyamatosan elemezzük.
- Az intézmény nevelési és
célrendszeréhez
kapcsolódó
eredményesség.

tanítási
kiemelt

A
fenntartó
elégedettségmérése:
visszajelzés az iskolából.

- Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti
közösség nagy többsége hozzájárul.
- Az intézmény rendelkezik valamilyen külső
elismeréssel.
Önértékelési szempontok: Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény vezetése gondoskodik a Az intézmény vezetősége a beszámolóban
nevelési, tanulási eredményességről szóló nyilvánossá teszi a nevelési eredményeket,
információk belső nyilvánosságáról.
a belső önértékelés során meghatározza a
fejlesztendő területeket és az elért
- Az eredmények elemzése és a szükséges eredményeket nyilvánosságra hozza. Az
szakmai
tanulságok
levonása
és eredményeket kiemelt feladatként kezeli a
visszacsatolása nevelőtestületi feladat.
nevelési testület. Elemzését felhasználva
határozza meg a fejlesztendő területeket.
- A belső és külső mérési eredmények melyeket nevelési tervekben fogalmazzuk
elemzését felhasználva határozza meg az meg.
intézmény erősségeit és fejleszthető területeit.
Évente értékelést kapunk az iskolától.
- A fejleszthető területekre fejlesztési,
intézkedési terveket fogalmaz meg.
Részt veszünk egymás nyílt napjain, szülői
értekezleten.
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Önértékelési szempontok: Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését,
tanulási útját?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A gyermekek követésnek kialakult rendje, A gyermekek követésének érdekében
eljárása van.
partneri együttműködésre törekszünk
azokkal az iskolákkal ahová a gyermek
- Az intézmény törekszik a kölcsönös beiratkoztak.
kapcsolattartás
kiépítésére
és
az
információcsere fenntartására.
- A gyermekek
felhasználja
a
fejlesztésére.

további eredményeit
pedagógiai
munka

9.5.4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Önértékelési szempontok: Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az
intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

- Az intézményben a különböző szakmai
pedagóguscsoportok
együttműködése
jellemző (munkaközösségek, egy szervezési
egységben nevelő pedagógusok közössége,
fejlesztő csoportok).

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi
az intézményen belüli együttműködéseket,
és az intézmény céljainak elérése
érdekében támaszkodik a munkájukra.

Intézményünkben
két
szakmai
- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk munkaközösség működik, amely 2-2
alakítják ki működési körüket, önálló tagóvodát ölel fel.
munkaterv
szerint
dolgoznak.
A
munkatervüket
az
intézményi
célok
figyelembe vételével határozzák meg.
A szakmai munkaközösségek terve az éves
- A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és munkaterv mellékletében jelenik meg.
jogköre tisztázott.
- Csoportok közötti együttműködésre is sor
kerül az intézményben, amely tervezett és A szakmai munkaközösségek vezetőinek
munkaköri leírását, jogkörét az SZMSZ
szervezett formában zajlik.
rögzíti.
- Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi
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az intézményen belüli együttműködéseket, és A gyermekeknek minden évben közös
az intézmény céljainak elérése érdekében délelőttöt
szervezünk
(mese-délelőtt,
támaszkodik a munkájukra.
oviolimpia, színházi előadás).
- A munkaközösségek bevonásával történik a A
szakmai
munkaközösség
tagjai
pedagógiai folyamatok megvalósításának véleményezhetik
a
feladatok
ellenőrzése, értékelése.
megvalósulását, munkájuk során javaslatot
tehetnek
a
nevelői
munka
megváltoztatására.
Szükség szerint javaslatot tehetnek a Helyi
Nevelési
Program
módosítására.
Hiányosságok
esetén
intézkedést
kezdeményeznek az intézményvezető felé.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

Elvárások

Az intézményben magas
szervezeti
kultúra
és
műhelymunka.

Intézményi sajátos elvárás

színvonalú a Az intézményben magas színvonalú a
a
szakmai szervezeti
kultúra
és
a
szakmai
műhelymunka.

- Az intézményben rendszeres, szervezett a Intézményünkben,
pedagógusaink,
belső továbbképzés, a jó gyakorlatok rendszeresen részt vesznek, szervezett
ismertetése, támogatása.
továbbképzéseken, ahol a jó gyakorlatokat,
ismereteket,
tapasztalataikat,
belső
- A belső tudásmegosztás működtetésében a hospitálások
alkalmával
adják
át
munkaközösségek
komoly
feladatot egymásnak.
vállalnak.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik az információátadás az intézményben?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Kétirányú információáramlást támogató Kétirányú információáramlást támogató
kommunikációs rendszert (eljárásrendet) kommunikációs rendszert (eljárásrendet)
alakítottak ki.
működtetünk (Nevelőtestületi értekezlet,
munkaértekezlet).
- Az intézményben rendszeres, szervezett és
hatékony az információáramlás és a Az intézményben rendszeres, szervezett és
kommunikáció.
hatékony az információáramlás és a
kommunikáció, digitális és papír alapú
95

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

- Az intézmény él az információátadás eszközök segítségével egyaránt.
szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.
Az intézmény él az információátadás
- Az intézmény munkatársai számára szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.
biztosított
a
munkájukhoz
szükséges
információkhoz és ismeretekhez való Az intézmény munkatársai számára
biztosított a munkájukhoz szükséges
hozzáférés.
információkhoz és ismeretekhez való
- Az értekezletek összehívása célszerűségi hozzáférés.
alapon történik, résztvevői a témában
Az értekezletek összehívása célszerűségi
érdekeltek.
alapon történik, résztvevői a témában
- A munka értékelésével és elismerésével érdekeltek. Témája és időpontja az éves
kapcsolatos információk szóban vagy írásban munkatervben megtalálható.
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.
A munka értékelésével és elismerésével
kapcsolatos információk szóban vagy
írásban
folyamatosan
eljutnak
a
munkatársakhoz.

9.5.5. Az intézmény külső kapcsolatai

Önértékelési szempontok: Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény pedagógiai programjával
összhangban
a
vezetés
irányításával
megtörténik a külső partnerek azonosítása,
köztük
a
kulcsfontosságú
partnerek
kijelölése.

Az intézmény pedagógiai programjával
összhangban a vezetés irányításával
megtörténik a külső partnerek azonosítása,
köztük a kulcsfontosságú partnerek
kijelölése.

- A külső partnerek köre ismert az intézmény A külső partnerek köre ismert az
munkavállalói számára.
intézmény munkavállalói számára. (Iskola,
Szülő Szervezetek képviselői, Szakmai
Szervezetek, Fenntartó)
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Önértékelési szempontok: Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény az azonosított partnerekkel Az intézmény az azonosított partnerekkel
kapcsolatos
tevékenységekről kapcsolatos
tevékenységekről
tartalomleírással is rendelkezik.
tartalomleírással is rendelkezik.
- Az intézmény terveinek elkészítése során Rendszeres, kidolgozott és követhető az
egyeztet az érintett külső partnerekkel.
intézmény panaszkezelése.(panaszkezelési
szabályzat szerint)
- Rendszeresen megtörténik a kiemelt
kulcsfontosságú
partnerek
igényeinek, Tájékozódás
módja:
Személyes
és
elégedettségének megismerése.
csoportos
beszélgetésekkel,
kérdőíves
módszerekkel,
elégedettség
és
- Az intézkedési tervek kialakításába és elégedetlenségi
vizsgálatokkal,
megvalósításába az intézmény bevonja külső diagramokkal,
összehasonlítható
partnereit.
elemzésekkel,
adatgyűjtéssel,
adatfeldolgozás technikájával.
- Rendszeres, kidolgozott és követhető az
intézmény panaszkezelése.
Önértékelési szempontok: Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény
eredményeiről?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt Az intézmény vezetősége a jogszabályban
módon
eleget
tesz
tájékoztatási előírt módon eleget tesz tájékoztatási
kötelezettségeinek.
kötelezettségeinek.
- Az intézmény a helyben szokásos módon
tájékoztatja
külső
partereit
(az
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).

Az intézmény a helyben szokásos módon
tájékoztatja
külső
partereit
(az
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú). Külső partnereit az intézmény
folyamatosan
tájékoztatja
az
- A partnerek tájékoztatását és véleményezési eredményekről.
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
A
partnerek
tájékoztatását
és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan
felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik. (Iskolai után
követés)
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Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint,
járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény részt vesz a különböző A pedagógusok és a gyermekek részt
társadalmi, szakmai szervezetek munkájában vesznek a különböző helyi/regionális
és a helyi közéletben.
rendezvényeken,
melyeknek
a
dokumentációi,
megtalálhatóak
a
- A pedagógusok és a gyermekek részt csoportnaplóban, internetes portálokon.
vesznek a különböző helyi/regionális
rendezvényeken.
- Az intézmény kiemelkedő szakmai és
közéleti tevékenységét elismerik különböző
helyi díjakkal, illetve a díjakra történő
jelölésekkel.

9.5.6. A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény rendszeresen felméri a
pedagógiai
program
megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.

Az intézmény vezetősége rendszeresen
felméri
a
pedagógiai
program
megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
(Eszközjegyzéket
folyamatosan
- Az intézmény rendelkezik a belső aktualizálja)
infrastruktúra
fejlesztésére
vonatkozó
intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi
az intézmény képzési struktúráját, a
nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.
Önértékelési szempontok: A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a
környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)
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Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A pedagógiai program környezeti nevelésről
szóló fejezetében rögzített elvek és
szempontok szerint tervezi és valósítja meg a
megfelelő tárgyi környezet kialakítását.

A
pedagógiai
program
környezeti
nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek
és szempontok szerint tervezzük és
valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet
kialakítását.

A
környezetvédelmi
szempontok
megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.
A
környezetvédelmi
szempontok
megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük.
Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges
bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény rendelkezik rendszeres A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.
fejlesztéséhez megfelelő eszközrendszert
biztosítunk,
egyéni
fejlesztését
a
- Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek differenciálás módszerével valósítjuk meg a
megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez mindennapi
nevelésünkben,
tanulási
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi folyamatainkban.
Megtalálhatóak
a
eszközök.
csoportnaplóban:
egyéni
fejlesztési
tervben, tematikus tervben, reflexióban.
Önértékelési szempontok: Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen
alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az
eszközök kihasználtsága, tanórán való
alkalmazásuk nyomon követhető.

Az
intézmény
az
IKT
eszközeit
rendszeresen
alkalmazza
a
nevelő
munkájában, az eszközök kihasználtsága, a
foglalkozásokon
való
alkalmazásuk
nyomon követhető.
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Személyi feltételek
Önértékelési szempontok: Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény rendszeresen felméri a
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelő-oktató
munka
humánerőforrás
szükségletéről.

Az intézmény vezetősége rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik
a
nevelőmunka
humánerőforrás szükségletéről.

A
humánerőforrás
szükségletben A
humánerőforrás
szükségletben
bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat bekövetkező
hiányt,
a
felmerült
idejében jelzi a fenntartó számára.
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.
- A pedagógiai munka megszervezésében, a
feladatok elosztásában a szakértelem és az A pedagógiai munka megszervezésében, a
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.
feladatok elosztásában a szakértelem és az
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap,
- A pedagógusok végzettsége, képzettsége ezt tükrözi az éves munkaterv és beszámoló
megfelel
a
nevelő,
oktató
munka
feltételeinek,
az
intézmény
deklarált A pedagógusok végzettsége, képzettsége
céljainak.
megfelel a nevelő munka feltételeinek, az
intézmény deklarált céljainak.
- A vezetők felkészültek a pedagógiai munka
irányításának, ellenőrzésének feladataira.
A vezetők felkészültek a pedagógiai
munka
irányításának,
ellenőrzésének
feladataira.
(az
intézményvezető
közoktatás
vezető
szakvizsgával
rendelkezik)
Szervezeti feltételek
Önértékelési szempontok: Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény rendelkezik továbbképzési
programmal,
melynek
elkészítése
a
munkatársak bevonásával, az intézményi
szükségletek és az egyéni életpálya
figyelembe vételével történt.

Az
intézményünk
rendelkezik
továbbképzési
programmal,
melynek
elkészítése a munkatársak bevonásával, az
intézményi szükségletek és az egyéni
életpálya figyelembe vételével történt.

- Az intézmény követi a továbbképzési

Az intézmény követi a továbbképzési
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beiskolázási

tervben

Önértékelési szempontok: Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény vezetése személyesen és Az intézmény vezetősége személyesen és
aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási aktívan részt vesz a szervezeti kultúra
kultúra fejlesztésében.
fejlesztésében.
- Az intézmény szervezeti és tanulási Az intézmény szervezeti kultúráját a
kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és közösen meghozott, elfogadott és betartott
betartott normák, szabályok jellemzik.
normák, szabályok jellemzik.
- Az intézményi tervek elkészítése az Az intézményi tervek elkészítése az
intézmény munkatársainak és partnereinek intézmény munkatársainak és partnereinek
bevonásával történik.
bevonásával történik.
- Az intézmény alkalmazotti közösségének Az intézmény alkalmazotti közösségének
munkájára, együttműködésére a magas szintű munkájára, együttműködésére a magas
belső igényesség, hatékonyság jellemző.
szintű belső igényesség, hatékonyság
jellemző.
- Az intézmény munkatársai gyűjtik és
megosztják a jó tanulásszervezési és Az intézmény munkatársai gyűjtik és
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen megosztják a jó pedagógiai gyakorlatokat
belül és kívül.
az intézményen belül és kívül.
Az
intézmények
munkatársai
a Az
intézmények
munkatársai
a
továbbképzések tapasztalatait megosztják továbbképzések tapasztalatait megosztják
egymással, belső továbbképzési konzultációs egymással,
belső
továbbképzési
programokat szerveznek.
konzultációs programokat szerveznek.
Önértékelési szempontok: Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő
munkája?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény számára fontosak a
hagyományai,
azok
megjelennek
az
intézmény alapdokumentumaiban, tetten
érhetők a szervezet működésében, és a

Az intézmény dolgozói ápolják az eddig
kialakított hagyományokat, de nyitottak az
új hagyományok megteremtésére, amelyek
az éves munkatervben, csoportnaplóban
101

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

nevelő-oktató munka részét képezik.

(szervezési
feladatok,
ünnepek
és
hagyományok,
tanulási
folyamatok)
- Az intézményben dolgozók és külső nyomon követhetők.
partnereik ismerik és ápolják az intézmény
múltját,
hagyományait,
nyitottak
új
hagyományok teremtésére.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás,
felelősség- és hatáskörmegosztás?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
munkatársak
felelősségének
és A
munkatársak
felelősségének
és
hatáskörének meghatározása egyértelmű, az hatáskörének meghatározása egyértelmű,
eredményekről rendszeresen beszámolnak.
az
eredményekről
rendszeresen
beszámolnak. (Éves beszámoló)
- A feladatmegosztás a szakértelem és az
egyenletes terhelés alapján történik.
A feladatmegosztás a szakértelem és az
egyenletes terhelés alapján történik.
- A felelősség és hatáskörök megfelelnek az
intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) A felelősség és hatáskörök megfelelnek az
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat intézmény helyi szabályozásában (SzMSz)
megvalósulását.
rögzítetteknek, és támogatják az adott
feladat megvalósulását.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntéselőkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Folyamatosan megtörténik az egyének és A döntés előkészítés a jogszabályoknak
csoportok döntés előkészítésbe történő megfelelően történik.
bevonása - képességük, szakértelmük és a
jogszabályi előírások alapján.
-

- Ennek rendje kialakított és dokumentált.

102

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény munkatársai képességük, Az intézmény munkatársai képességük,
szakértelmük,
érdeklődésük
szerint szakértelmük,
érdeklődésük
szerint
javaslatokkal segítik a fejlesztést.
javaslatokkal segítik a fejlesztést. Havonta
vezetői
értekezleten,
munkatársi
- Az intézmény pozitívan viszonyul a értekezleten, szakmai munkaközösségi
felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok megbeszélésen vitatjuk meg az innovációs
beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba. lehetőségeket.
- Az intézmény lehetőségeket teremt az Az intézmény pozitívan viszonyul a
innovációt és a kreatív gondolkodást felmerült ötletekhez, megvizsgálják azok
ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. beilleszthetőségét
a
fejlesztési
folyamatokba.
- A legjobb gyakorlatok eredményeinek
bemutatására, követésére, alkalmazására Az intézmény lehetőségeket teremt az
nyitott a testület és az intézményvezetés.
innovációt és a kreatív gondolkodást
ösztönző
új
módszerekre.
Szakmai
munkaközösségünk szervez hospitálásokat,
azt követően elemzéseket, megbeszéléseket
végez, szervezi az óvodák sajátosságainak
megfelelő programokat.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek
bemutatására, követésére, alkalmazására
nyitott a nevelőtestület és az intézmény
vezetősége.
Megismertünk,
majd
bevezettünk új módszereket, fejlesztő
játékokat:
Vitamintorna,
Oviolimpia,
Mozgáskotta, Okos- kocka
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9.5.7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

Önértékelési szempontok: Hogyan jelennek meg az Óvodai nevelés országos
alapprogram céljai a pedagógiai programban?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az
intézmény
pedagógiai
programja Az intézmény pedagógiai programja
összhangban áll az Óvodai nevelés országos összhangban áll az Óvodai nevelés országos
alapprogrammal.
alapprogramjával, mely lehetőséget ad a
szakmai önállóságra, pedagógiai nézeteink
- A pedagógiai program a jogszabályi és alkotó érvényesülésre, a családi kultúra
tartalmi
elvárásokkal
összhangban figyelembe vételével.
fogalmazza meg az intézmény sajátos
nevelési-oktatási feladatait, céljait.
A pedagógiai program a hatályos
jogszabályoknak
megfelel,
azoknak
megfelelően módosítjuk.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt
stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a Az intézményünk folyamatosan nyomon
pedagógiai
programjában
foglaltak követi
a
pedagógiai
programjában
megvalósulását.
foglaltak megvalósulását.
- Minden nevelési év tervezésekor
megtörténik az intézmény tevékenységeinek
terveinek
ütemezése,
ami
az
éves
munkatervben és más fejlesztési, intézkedési
tervekben rögzítésre is kerül.

Minden
nevelési
év
tervezésekor
megtörténik
az
intézmény
tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami
az éves munkatervben és más fejlesztési,
intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.
Ez alapján készítik el a tagóvoda-vezetők a
- A tervek nyilvánossága biztosított.
tagóvodájuk
feladat-ellátási
tervüket,
melyből az óvodapedagógusok az éves
A
tervekben
(éves
munkaterv, feladataikat végzik.
továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv)
jól követhetők a pedagógiai program kiemelt - A tervek nyilvánossága biztosított.
céljaira vonatkozó részcélok, feladatok,
felelősök,
a
megvalósulást
jelző A
tervekben
(éves
munkaterv,
eredménymutatók.
továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv)
jól követhetők a pedagógiai program
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- A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek
elkészítése
az
eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak érdekében
történik, hogy a munkatársak szakmai tudása
megfeleljen az intézmény jelenlegi és
jövőbeli igényeinek, elvárásainak.
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kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző
eredménymutatók.

- A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek
elkészítése
az
eredmények
ismeretében,
azokra
épülve,
annak
- Az nevelést, tanítást segítő eszközök és a érdekében történik, hogy a munkatársak
nevelés tanítási módszerek kiválasztása és szakmai tudása megfeleljen az intézmény
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai jelenlegi
és
jövőbeli
igényeinek,
prioritásokkal összhangban történik.
elvárásainak. A továbbképzési tervnek
megfelelően ki-ki az érdeklődési körének és
az intézmény érdekeinek szellemében tett
eleget ezen irányú kötelezettségeinek.
A nevelést segítő eszközök és a nevelési
módszerek kiválasztása és alkalmazása
rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal
összhangban történik.

Készítette: Belső önértékelési csoport
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9.6.Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus
9.6.1.Pedagógiai módszertani felkészültség
Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket
alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A módszereket az aktuális tevékenységi A módszereket az aktuális tevékenységi forma
forma sajátosságainak, céljainak és a sajátosságainak, céljainak és a gyermekek
gyermekek fejlettségének megfelelően fejlettségének megfelelően alkalmazza.
alkalmazza.
Különböző problémahelyzet biztosításával
Különböző problémahelyzet biztosításával elősegíti
a
problémamegoldó,
önálló
elősegíti a problémamegoldó, önálló gondolkodás fejlődését.
gondolkodás fejlődését.
Használja a modern információfeldolgozási
Használja
a
modern eszközöket,
példát
mutat
az
információfeldolgozási eszközöket, példát infokommunikációs
eszközök
óvodában
mutat az infokommunikációs eszközök indokolt alkalmazására. A szemléltetés és a
óvodában indokolt alkalmazására.
gyermek kíváncsiságának kielégítése céljából
alkalomszerűen használja az IKT eszközöket.
Az alkalmazott pedagógiai módszerek a
kompetenciafejlesztést támogatják.
Az alkalmazott pedagógiai módszerek a
kompetenciafejlesztést támogatja.
Önértékelési szempontok: Ismeri és alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges
bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Felméri a gyermekek értelmi, érzelmi, Felméri a gyermekek értelmi, érzelmi,
szociális és erkölcsi állapotát.
szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony
gyermek-megismerési technikákat alkalmaz.
Hatékony
gyermek-megismerési Óvodába kerüléskor anamnézist készítünk a
technikákat alkalmaz.
gyermekekről.
A differenciálás megfelelő módja, formája Csoportjában figyelembe veszi a gyermekek
jellemző.
eltérő
fejlettségi
szintjét,
életkori
sajátosságaikat a tevékenységek tervezésénél.
Az elméleti ismeretek mellett a tanultak
gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.
Az SNI gyerekeknek fejlesztési tervet készít.
A HHH gyerekek DIFER mérése középső
Alkalmazza a gyermekcsoportoknak,
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különleges
bánásmódot
igénylőknek csoportban bemenet-kimenet, nagycsoportban
megfelelő, változatos módszereket.
kimenet.
A pedagógus az életkori sajátosságok A differenciálás megfelelő módja, formája
figyelembe vételével választja meg az órán jellemző.
alkalmazott módszereket.
Az elméleti ismeretek mellett a tanultak
gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi.
Alkalmazza a gyermekcsoportoknak, kiemelt
figyelmet igénylő gyermekeknek megfelelő,
változatos módszereket.
Az életkori sajátosságok figyelembe vételével
választja meg az foglalkozásokon alkalmazott
módszereket.
A játék ad keretet a tapasztalati, ismereti és
élményanyagnak, amelyet a gyermekek saját
környezetéből az általa ismert világból
kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újra
alkot (fejlődnek képességei, készségei, érzelmi,
akarati
tulajdonságai).
Játék
közben
problémák elé kerülnek, feladatot kapnak és
oldanak meg.
Önértékelési szempontok: Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását?
Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai
gyakorlatában?

Elvárások

Felhasználja a
eredményeket
gyakorlatában.

mérési
saját

Intézményi sajátos elvárás

és

értékelési Felhasználja a mérési
pedagógiai eredményeket
saját
gyakorlatában. (DIFER)

Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás Alkalmazott
módszerei
eredményességét segítetik.
eredményességét segítik.

és

a

értékelési
pedagógiai
nevelés

A pedagógiai hatékonyság szempontjából
elengedhetetlen,
hogy
a
gyermeki
tevékenységet hosszabb táv áttekintésével is
elemezze, értékelje. Ez segíti a további
tervező, fejlesztő munkáját.
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Önértékelési szempontok: Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott
módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
rendelkezésre
álló
tanulási,
képességfejlesztési
segédanyagokat,
eszközöket,
digitális
anyagokat
és
eszközöket is ismeri, kritikusan, céljainak
megfelelően használja.

A
rendelkezésre
álló
tanulási,
képességfejlesztési
segédanyagokat,
eszközöket, digitális anyagokat és eszközöket
is ismeri, kritikusan, céljainak megfelelően
használja.

Fogalomhasználata pontos, a 3-7 éves Fogalomhasználata pontos, a
korosztály
fejlettségéhez
igazodó, korosztály
fejlettségéhez
példaértékű.
példaértékű.

3-7 éves
igazodó,

Pedagógiai munkája során képes építeni a Pedagógiai munkája során képes építeni a
tanulók más forrásokból szerzett tudására.
gyermekek
más forrásokból
szerzett
ismereteire, információira.
A Pedagógiai Programban megfogalmazott
céloknak
megfelelően
használja
a
rendelkezésre álló fejlesztő játékokat is.

9.6.2.Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges
önreflexiók

Önértékelési szempontok: Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési
dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság,
realitás?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Pedagógiai
munkáját
az
intézmény
programjának
megfelelően
hosszabbrövidebb időszakokra tagolva (pl.: éves
ütemterv), tanulási-tanítási egységekre (pl.:
tematikus
terv,
projektterv)
és
tevékenységekre
(pl.
játék
és
munkatevékenység) bontva tervezi meg.

Pedagógiai
munkáját
az
intézmény
programjának megfelelően tagolja. A
tanulási folyamatot tematikus tervben, a
tevékenységeket részekre bontva tervezi
(játék, munka, tanulás). A tanulási
folyamatok megvalósulásáról, eredményeiről
feljegyzést készítünk.
108

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821
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pedagógiai folyamat minden lényeges
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a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait
stb.
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Komplex módon veszi figyelembe a
pedagógiai folyamat minden lényeges
elemét: a tartalmat, a gyermekek előzetes
ismeretét,
motiváltságát,
életkori
sajátosságait,
a
nevelési
környezet
lehetőségeit, korlátait stb.

Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak Tudatosan tervezi a tevékenység céljainak
megfelelő
módszereket,
eszközöket, megfelelő
módszereket,
eszközöket,
szervezési módokat.
szervezési
módokat,
melynek
során
számításba veszi azt, hogy az egyes
Többféle
módszertani
megoldásban gyermekek fejlődési üteme más és más lehet,
gondolkodik.
Az
adott
helyzetnek sőt a fejlődési dinamikája egy-egy gyermek
megfelelően
rugalmasan
alkalmazza esetében a különböző területeken eltérhet.
módszereit.
Többféle
módszertani
megoldásban
gondolkodik.
Az
adott
helyzetnek
megfelelően
rugalmasan
alkalmazza
módszereit.
Önértékelési szempontok: Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és megvalósítás?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
gyermeki
tevékenységet,
a A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat
foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.
logikusan építi fel.
A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe
A
gyermeki
tevékenykedtetést,
a ágyazott tanulási folyamatot tartja szem
cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot előtt. A tanulási folyamatban valósul meg a
tartja szem előtt.
cselekvéses tanulás, a rendszeresség, a
fokozatosság és a folyamatosság.
Tudatosan
törekszik
a
gyermekek
motiválására, aktivizálására.
Tudatosan
törekszik
a
gyermekek
motiválására, aktivizálására.
Pedagógiai
terveit
a
megvalósítás
eredményességének
függvényében Pedagógiai terveit a megvalósítás
felülvizsgálja.
eredményességének függvényében
felülvizsgálja, a reflexióban rögzíti a
terveink megvalósulásának eredményeit.
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Önértékelési szempontok: A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés
országos alapprogram nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat,
fejlesztendő kompetenciákat?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Pedagógiai céljai összhangban állnak az
Óvodai nevelés országos alapprogramjával
és az óvoda pedagógiai programjának
célrendszerével.

Pedagógiai céljaink összhangban állnak az
Óvodai nevelés országos alapprogramjával
és a Mi óvodánk helyi pedagógiai program
célrendszerével.

Önértékelési szempontok: Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes
neveltségi szintjére, tudására és a gyermekcsoport jellemzőire?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az óvodában alkalmazható digitális Az
óvodában
alkalmazható
digitális
eszközöket
(CD-lejátszó,
projektor, eszközöket (CD-lejátszó, fényképezőgép,
fényképezőgép, számítógép) célszerűen számítógép) célszerűen használja.
használja.
Használja a szociális tanulásban rejlő
Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Lehetővé teszi a helyes
lehetőségeket. Lehetővé teszi a helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló
viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések,
a
kommunikáció,
cselekvések,
a
kommunikáció, együttműködés megismerését, a gyermekek
együttműködés megismerését.
életkorának megfelelő helyes életritmus
kialakítását, figyelembe véve a családi
Alkalmazza a differenciálás elvét.
szokásokat.
Alkalmazza a differenciálás elvét.
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9.6.3.A tanulás támogatása
Önértékelési szempontok: Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire
megfelelően választja meg és alkalmazza a nevelési tanulásszervezési eljárásokat?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Figyelembe veszi a gyermekek aktuális
fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a
tevékenységek
tempóját,
időtartamát,
módszereit. Szükség esetén rugalmasan
változtat előzetes tervein.

Figyelembe veszi a gyermekek aktuális
fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a
tevékenységek
tempóját,
időtartamát,
módszereit. Szükség esetén rugalmasan
változtat előzetes tervein.

Önértékelési szempontok: Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a
gyermekek érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét,
érdeklődését?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Épít
a
gyermekek
szükségleteire, Épít
a
gyermekek
szükségleteire,
kíváncsiságára,
igyekszik
fenntartani kíváncsiságára,
igyekszik
fenntartani
érdeklődésüket.
érdeklődésüket.
A
gyermekek
tapasztalataira építve, cselekvő aktivitásuk
fenntartásával, változatos tevékenységeket
biztosít.
Önértékelési szempontok: Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességét?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Felismeri a gyermekek tanulási, magatartási Felismeri a gyermekek tanulási, magatartási
problémáit, szükség esetén megfelelő problémáit, szükség esetén megfelelő
szakmai segítséget kínál számukra.
szakmai segítséget kínál a számukra.
Kihasználja a tevékenységekben rejlő
Kihasználja a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és
lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló felfedezés gyakorlására.
önálló felfedezés gyakorlására.
Az óvoda mindennapi életében (legfőképp a
játékban)
szabad
és
szervezett
tevékenységek
alkalmával
figyeli
a
gyermekek
jellegzetes
viselkedését,
magatartását..
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Önértékelési szempontok: Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, tanulási környezetet
hoz létre az ismeretszerzési, tanulási folyamathoz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal
teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a
javításra, próbálkozásra.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal
teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a
javításra, próbálkozásra, több lehetőséget ad
az
önkifejező
törekvések
Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt kibontakoztatására.
légkört és környezetet teremt, például a
csoportszoba
elrendezésével.
A Az elmélyült tevékenységekhez nyugodt
párhuzamosan végezhető tevékenységekhez légkört és környezetet teremt, például a
biztosítja a megfelelő eszközöket és a csoportszoba elrendezésével játék témáinak
szabad választás lehetőségét.
megfelelően
átrendezhető,
kreatívan
használható. A párhuzamosan végezhető
tevékenységekhez biztosítja, a megfelelő
eszközöket és a szabad választás lehetőségét.
Összefüggő, hosszú játékidő biztosításával
komplex, játékba integrált tanulással
fejleszti a gyermekeket.
Önértékelési szempontok: Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül
a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információ-kommunikációs
technológiák között?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A gyermekekben igyekszik felkelteni és
fenntartani az önálló tapasztalatszerzés,
megismerés igényét, a próbálkozás örömét.
Ennek érdekében indokolt esetben használja
az IKT eszközöket is.

A gyermekekben igyekszik felkelteni és
fenntartani az önálló tapasztalatszerzés,
megismerés igényét, a próbálkozás örömét.
Ennek érdekében indokolt esetben használja
az IKT eszközöket is.

Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz
és egyéb tevékenységekhez - az életkornak
és a gyermekek egyéni képességeinek
megfelelő eszközöket biztosít.

Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz
és egyéb tevékenységekhez - az életkornak és
a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő
eszközöket biztosít.
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9.6.4.A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Önértékelési szempontok: Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és
erkölcsi állapotát? Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
gyermekeket
személyiségének A
gyermekeket
személyiségének
sajátosságait
megfelelő módszerekkel, sajátosságait
megfelelő
módszerekkel,
sokoldalúan, elsősorban a játékukon sokoldalúan, elsősorban a játékukon
keresztül tárja fel.
keresztül tárja fel. Az egyén és a csoport
sokirányú és tudatos megfigyeléséhez a
feltételeket megteremti, a szabad, kötetlen
játékot biztosít.
Önértékelési szempontok: Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a
személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek,
adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Munkájában a tanulási folyamatot a nevelés Munkájában a tanulási folyamatot
szerves részeként kezeli.
nevelés szerves részeként kezeli.
A gyermekek személyiségét nem statikusan,
hanem önmagukhoz viszonyított fejlődésében
szemléli.
A
gyermekek
teljes
személyiségének fejlesztésére, autonómiájuk
kibontakoztatására törekszik

a

A
gyermekek
személyiségét
nem
statikusan,
hanem
önmagukhoz
viszonyított fejlődésében szemléli. A
gyermekek
teljes
személyiségének
fejlesztésére,
autonómiájuk
kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a gyermek személyiségfejlődési
nehézségeit, és képes számukra segítséget Felismeri a gyermek személyiségfejlődési
nyújtani - esetlegesen a megfelelő nehézségeit, és képes számukra segítséget
szakembertől segítséget kérni.
nyújtani - esetlegesen a megfelelő
szakembertől segítséget kérni. (Pedagógiai
Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli Szakszolgálat 5-6 évesek részképesség és
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód logopédiai szűrése)
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Reálisan és szakszerűen elemezi és értékeli
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósulását, ami fejlesztési tervekben, a
reflexióban nyomon követhető.

Önértékelési szempontok: Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív
oktatás gyakorlatát?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Csoportos tevékenységek esetén is figyel az
egyéni szükségletekre, és a gyermekek egyéni
igényeinek megfelelő módszerek, eljárások
alkalmazására.

Csoportos tevékenységek esetén is figyeli az
egyéni szükségletekre, és a gyermekek
egyéni igényeinek megfelelő módszerek,
eljárások alkalmazására.

A gyermekek hibáit, tévedéseit mint a
tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon reagál
rájuk.

A gyermekek hibáit, tévedéseit mint a
tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon reagál
rájuk. Nem a gyermekek hibáját, tévedését
emeli ki, hanem a pozitívumokat használja
a korrekcióhoz.

Önértékelési szempontok: Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges, illetve a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Különleges bánásmódot igénylő gyermek
vagy gyermekcsoport számára hosszabb távú
fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
hatékonyan meg is valósítja.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek vagy
gyermekcsoport számára hosszabb távú
fejlesztési
tervet
dolgoz
ki
(pl
tehetséggondozó program terve), és ezeket
Az
általános
pedagógiai
célrendszer hatékonyan meg is valósítja.
figyelembevételével határozza meg az egyéni Az általános pedagógiai célrendszer
szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat.
figyelembevételével határozza meg az
egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
célokat. Csoportnaplóban fejlesztési tervet
készít az SNI gyermekhez, a HHH
gyermekeknek pedig DIFER mérést végez.
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9.6.5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység

Önértékelési szempontok: Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső
struktúrájának feltárására?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés
változatos módszereit, a játék és más élmény változatos módszereit, a játék és más
gazdag tevékenység, program során.
élmény gazdag tevékenység, program
során. Beépíti a gyermekek nevelésébe
mindazon
értékeket,
amelyet
a
tagintézmények
számára
megőrzésre
érdemesek.
Önértékelési szempontok: Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási
környezet kialakítására, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik
magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a
különböző társadalmi rétegekből jött társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a
hátrányos helyzetű gyermekeket is?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az egész nap folyamán harmóniát, érzelmi Vallja, hogy az óvodáinkba járó
biztonságot, elfogadó légkört teremt.
gyermekeket családias légkörű. esztétikus,
érzelmi biztonságot nyújtó körülmények
A gyermekeket egymás elfogadására, az között lehet nevelni.
egyéni sajátosságok tiszteletben tartására
neveli.
Az egész nap folyamán harmóniát, érzelmi
biztonságot, elfogadó légkört teremt.
Munkájában figyelembe veszi a gyermekek
és a gyermekközösségek eltérő kulturális, A gyermekeket egymás elfogadására, az
illetve
társadalmi
hátteréből
adódó egyéni sajátosságok tiszteletben tartására
sajátosságait.
neveli.
A napi tevékenységekben, játékban időt,
lehetőséget biztosít a beszélgetésekre,
kezdeményezően példát mutat az interaktív
kommunikációra. Az egymásra figyelést, a
másik fél mondanivalójának meghallgatását

Figyelembe veszi a gyermekek és a
gyermekközösségek
eltérő
kulturális,
illetve társadalmi hátteréből adódó
sajátosságait.
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gyakoroltatja a gyermekekkel.

A napi tevékenységekben, játékban időt,
lehetőséget biztosít a beszélgetésekre,
Értékközvetítő
tevékenysége
tudatos. kezdeményezően példát mutat az interaktív
Együttműködés,
altruizmus,
nyitottság, kommunikációra. Az egymásra figyelést, a
társadalmi érzékenység, más kultúrák másik
fél
mondanivalójának
elfogadása jellemzi.
meghallgatását
gyakoroltatja
a
gyermekekkel.
Értékközvetítő
tevékenysége
tudatos.
Nevelőmunkáját
az
együttműködés,
önzetlenség,
nyitottság,
társadalmi
érzékenység, más kultúrák elfogadása
jellemzi.
Önértékelési szempontok: Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai
munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül
szervezett tevékenységeiben)?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az együttműködést, közösségi kapcsolatokat
és érzelmeket erősítő helyzeteket teremt,
módszereket alkalmaz az óvodai és óvodán
kívüli tevékenységek során.

Az
együttműködést,
közösségi
kapcsolatokat és érzelmeket erősítő
helyzeteket teremt, módszereket alkalmaz
az óvodai és óvodán kívüli tevékenységek
során.

Az
együttműködés,
kommunikáció
elősegítésére követendő mintát mutat a Beépíti a gyermekek nevelésébe mindazon
gyermekek és szülők számára a digitális értékeket, amelyek a tagintézmények
eszközök funkcionális használata terén.
számára megőrzésre érdemesek.

Az
együttműködés,
kommunikáció
elősegítésére követendő mintát mutat a
gyermekek és szülők számára a digitális
eszközök funkcionális használata terén.
Önértékelési szempontok: Melyek azok a probléma megoldási és konfliktuskezelési
stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Csoportjában tudatosan alkalmazza a Mindenkire érvényes szabályokat
konfliktus megelőzés módszereit, például a hasonló értékrendet alakít ki.

és
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közös
szabályalakítást,
az
értékelési
Csoportjában tudatosan alkalmazzák a
szempontok tudatosítását, a pozitív példák
konfliktus megelőzés módszereit, például a
megerősítését, a következetességet.
közös szabályalakítást, az értékelési
A csoportjában felmerülő konfliktusokat, szempontok tudatosítását, a pozitív példák
azok okait felismeri, helyesen értelmezi és megerősítését, a következetességet.
hatékonyan kezeli. Konfliktushelyzetben a
A csoportjában felmerülő konfliktusokat,
gyermekeket
a
konfliktusok
azok okait felismeri, helyesen értelmezi és
kompromisszumos megoldására ösztönzi.
hatékonyan kezelni. Konfliktushelyzetben
a
gyermekeket
a
konfliktusok
kompromisszumos megoldására ösztönözi.
9.6.6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése

Önértékelési szempontok: Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik,
melyből a gyermekek életkori sajátosságainak
figyelembevételével tudatosan választja ki a
leginkább megfelelőt.
Visszajelzései,
értékelései
egyértelműek,
a
konkrét
teljesítményre vonatkoznak.

Gazdag
értékelési
eszköztárral
rendelkezik, melyből a gyermekek
életkori
sajátosságainak
figyelembevételével tudatosan választja ki
a leginkább megfelelőt. Vezeti a
világosak, gyermekek
fejlődési
lapját,
cselekvésre, csoportnaplóban a nevelési feladatok
értékelését, a szociometriai mérést, a
HHH-s gyermekek estében a DIFER
mérést.
Visszajelzései,
értékelései
világosak,
egyértelműek, a konkrét cselekvésre,
teljesítményre vonatkoznak.
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Önértékelési szempontok: Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeli Az egyéni képességekhez viszonyítva
a teljesítményeket, törekszik a folyamatos, értékeli a teljesítményeket, törekszik a
pozitív visszajelzésekre.
folyamatos, pozitív visszajelzésekre.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a gyermekek Értékeléseivel,
visszajelzéseivel
fejlődését segíti.
gyermekek fejlődését segíti.
Képes önállóan, a gyermekek tevékenységének
megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből
kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és
belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó
tervét elkészíteni, módosítani.

a

Képes
önállóan,
a
gyermekek
tevékenységének
megfigyeléséből,
produktumaik
értékeléséből
kapott
adatokat reálisan elemezni-értékelni, és
belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó
tervét elkészíteni, módosítani.

Önértékelési szempontok: Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései
támogatják-e a gyermekek önértékelésének fejlődését?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és Pedagógiai
munkájában
olyan
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek munkaformák
és
módszerek
alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre.
alkalmazására
törekszik,
amelyek
alkalmasak
az
önellenőrzésre,
önértékelésre. A tanulási folyamatok
megvalósulásáról,
eredményeiről
feljegyzést készít.
9.6.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Önértékelési szempontok: Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (a
gyermekek életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Munkája során érthetően és a pedagógiai Munkája során törekszik arra, hogy a
céljainak megfelelően kommunikál.
beszéde mindenkor érthető, pedagógiai
céljainak megfelelő legyen, nyújtson
modellt a gyermekek számára. Kifejező
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hanghordozása, változatos a szókincse, és
az érzelmeket megjelenítő a viselkedése.
Önértékelési szempontok: Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Kommunikációját
minden partnerrel
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

a Célja a partnerközpontú működés
megvalósítása, mely a konstruktív
kommunikáció
érdekében
minden
A gyerekek szabad játékához és különböző partnerrel folyamatos.
tevékenységeihez nyugodt kommunikációs
teret, ehhez kedvező feltételeket alakít ki.
Kommunikációját minden partnerrel a
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
Tudatosan ösztönzi a gyermekek egyéni és
egymás közötti kommunikációját.
A gyerekek szabad játékához és
különböző tevékenységeihez nyugodt
kommunikációs teret, ehhez kedvező
feltételeket alakít ki, melyben a gyermek
megfigyel, felfedez, új ismereteket szerez,
gondolkodik,
mindenről
beszélhet,
kérdéseire választ kap. Tudatosan
ösztönözi a gyermekek egyéni és egymás
közötti kommunikációját.
Önértékelési szempontok: Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a
pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban?

Elvárások.

Intézményi sajátos elvárás

A kapcsolattartás formái és az együttműködés A
kapcsolattartás
formái
és
az
során használja az infokommunikációs együttműködés során használja az
eszközöket és a különböző online csatornákat. infokommunikációs eszközöket és a
online
csatornákat.
A gyermekek érdekében önállóan, tudatosan és különböző
formái:
kezdeményezően
együttműködik
a Kapcsolattartás
munkaértekezletek,
vezetői
értekezlet,
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai
nevelőtestületi
értekezlet,
szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.
munkaközösség
megbeszélés,
szülői
értekezlet,
nyílt
óvodai
rendezvények,
A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal. közös rendezvények.
Együttműködik pedagógustársaival különböző A gyermekek érdekében önállóan,
pedagógiai eljárások és programok (pl. tudatosan
és
kezdeményezően
témanap,
ünnepség,
kirándulás) együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel,
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a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik
pedagógustársaival
különböző pedagógiai eljárások és
programok (pl. rendezvény, ünnepség,
kirándulás) megvalósításában.

Önértékelési szempontok: Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív
szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e
önfejlesztésre?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
megbeszéléseken,
a
vitákban,
az Szakmai
munkájában
önállóságra
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai törekszik, szakmai nézetei mellett kiáll,
álláspontját, a vitákban képes másokat azokat megindokolja.
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
A megbeszéléseken, a vitákban, az
Óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott értekezleteken
rendszeresen
kifejti
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet szakmai álláspontját, a vitákban képes
működési rendszerének megfelelő módon másokat meggyőzni, és maga is
kezeli, intézi.
meggyőzhető.
Nyitott
a
szülő,
a
gyermek,
az
intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai
fejlődése érdekében.

Óvodai
tevékenységei
során
felmerülő/kapott feladatait, problémáit
önállóan,
a
szervezet
működési
rendszerének megfelelő módon kezeli,
intézi.
Nyitott a szülő, a gyermek, az
intézményvezető,
intézmény-vezető
helyettes, a kollégák, visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
estében szakemberek segítségét veszi
igénybe.
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9.6.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Önértékelési szempontok: Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos
értékelés, fejlődés, továbblépés igényét?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
elemzi és fejleszti.
Tudatosan
fejleszti
kommunikációját.

Saját pedagógiai, nevelési gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

pedagógiai Tudatosan
fejleszti
kommunikációjukat.

pedagógiai

Tisztában van szakmai felkészültségével, Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
Önértékelési szempontok: Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a
szakmában történteket?

Elvárások

Rendszeresen tájékozódik a pedagógia
tudományára
és
az
óvodapedagógiára
vonatkozó
legújabb
eredményekről,
kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.

Intézményi sajátos elvárás

A
nevelőmunka
eredményességének
javítása
érdekében
rendszeresen
tájékozódik a pedagógia tudományára és
az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb
eredményekről,
kihasználja
a
Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, továbbképzési lehetőségeket.
képességfejlesztést
támogató
digitális
technológiai eszközökről, és lehetőség szerint Rendszeresen tájékozódik az óvodai
alkalmazza is azokat.
nevelést, képességfejlesztést támogató
digitális technológiai eszközökről, és
Aktív résztvevője az online megvalósuló lehetőség szerint alkalmazza is azokat.
szakmai együttműködéseknek.
Kapcsolatot tart s képző intézetekkel, a
Megyei Pedagógiai Intézettel, Nevelési
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az Tanácsadóval,
Speciális
Képességet
intézményen kívül is.
Vizsgáló
Bizottsággal,
Pedagógiai
Szakszolgálattal.
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Önértékelési szempontok: Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége,
felelősségvállalása a munkájában?

Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Munkájában alkalmaz új módszereket,
tudományos eredményeket.

Munkájában korszerű módszereket
alkalmaz.

Részt vesz intézményi innovációban,
pályázatokban, kutatásban.

Részt vesz az intézményi innovációban.

Készítette: Belső önértékelési csoport
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9.7.Intézményi egyedi elvárások: vezetői munka önértékelési szempontjai
9.7.1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Önértékelési szempontok: Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki fejlődés
eredmények javulását eredményezze?
Elvárások
Részt vesz az intézmény pedagógiai
programjában megjelenő nevelési-oktatási
alapelvek,
célok
és
feladatok
meghatározásában.

Intézményi sajátos elvárás
Részt vesz az intézmény
programjában
megjelenő
alapelvek,
célok
és
meghatározásában.

pedagógiai
nevelési
feladatok

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi
éves nevelési tanulási ütemtervet a keretéves éves nevelési ütemtervet az intézmény
nevelési tanulási ütemtervre alapozva az sajátosságaihoz igazítja.
intézmény sajátosságaihoz igazítja.
A nevelést és benne a tanulás támogatását
A tanulást, tanítást egységes, tervezett egységes,
tervezett
pedagógiai
pedagógiai folyamatként kezeli.
folyamatként kezeli.
Együttműködik munkatársaival, és példát
mutat annak érdekében, hogy az intézmény
elérje a tanulási eredményekre vonatkozó
deklarált céljait.

Együttműködik munkatársaival, és példát
mutat annak érdekében, hogy az intézmény
elérje a nevelési eredményekre vonatkozó
deklarált céljait.

Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása
során elsősorban a gyermeki fejlődés során elsősorban a gyermekek egyéni,
eredmények javítására helyezi a hangsúlyt.
differenciált fejlesztésre javítására helyezi
a hangsúlyt.
A gyermeki kulcskompetenciák fejlesztésére
összpontosító nevelő–fejlesztő munkát vár el. A
gyermeki
kulcskompetenciák
fejlesztésére összpontosító nevelő–fejlesztő
munkát vár el.
.
Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését
a tanulási-tanítási folyamatba?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézményi működést befolyásoló Az intézményi működést
azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési azonosított,
összegyűjtött,

befolyásoló
értelmezett
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mérési
adatokat,
eredményeket
felhasználja a stratégiai dokumentumok
elkészítésében, az intézmény jelenlegi és
jövőbeli
helyzetének
megítélésében,
különösen a tanulás támogatásának
szervezésében és irányításában.

A kollégákkal megosztja a tanulási
eredményességről szóló információkat, a A kollégákkal megosztja a nevelési
központi mérési eredményeket elemzi, és eredményességről szóló információkat,
levonja a szükséges szakmai tanulságokat.
levonja a szükséges szakmai tanulságokat.
Beszámolót kér a gyermeki teljesítmények
folyamatos
helyi
szinten alkalmazott
megfigyelésén vagy mérésén alapuló egyéni
teljesítmények
összehasonlításáról,
változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat
felhasználják a gyermekek fejlesztése
érdekében.

Ellenőrzi a gyermeki fejlődés nyomon
követésének és a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek
egyéni
fejlesztésének
dokumentációit. (Fejlődési lapok, Difer
mérés, Egyéni fejlesztési tervek)

Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést,
reflektivitást az intézmény napi gyakorlatában?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Irányításával az intézményben kialakítják a
gyermekek értékelésének közös alapelveit és
követelményeit, melyekben hangsúlyosan
megjelenik a fejlesztő jelleg.

Irányításával az intézményben kialakítják
a gyermekek értékelésének közös alapelveit
és
követelményeit,
melyekben
hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú Irányításával az intézményben a fejlesztő
visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.
célú visszajelzés beépül a pedagógiai
kultúrába.
A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető
saját értékelési gyakorlatában is.
A fejlesztő célú értékelés megjelenik a
vezető saját értékelési gyakorlatában is.
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Önértékelési szempontok: Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi éves nevelési,
tanulási ütemterv, a tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki
igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Irányítja
a
nevelési/az
éves
tanulási/tevékenység-/projekt-/tematikus terv
és az éves tervezés egyéb dokumentumainak
a kidolgozását és összehangolását annak
érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi
pedagógiai
program
követelményeinek
teljesítését valamennyi gyermek számára.

Irányítja
a
nevelési
tevékenység,
tematikus terv, csoportnapló, fejlődési
lap,
nevelési
terv,
és
egyéb
dokumentumok
kidolgozását
és
összehangolását annak érdekében, hogy
azok lehetővé tegyék a helyi pedagógiai
program követelményeinek teljesítését
valamennyi gyermek számára.

Működteti a tanulási-tanítási, módszerek
beválásának vizsgálatát. Nyilvánossá teszi az
eredményes,
hatékony
nevelési-oktatási
módszereket és eljárásokat, kollégáit biztatja
azok tanulási-tanítási folyamatba való
bevezetésére.

Működteti a nevelési (tanulást támogató)
módszerek
beválásának
vizsgálatát.
Nyilvánossá
teszi
az
eredményes,
hatékony nevelési
módszereket és
eljárásokat, kollégáit biztatja azok
nevelési folyamatba való bevezetésére.

Önértékelési szempontok: Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az
intézményben és saját tanítási gyakorlatában?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási
utak
kialakítását
célzó
nevelés,
tanulástámogató eljárásokat, a hatékony
gyermeki egyéni fejlesztést.

Irányítja
a
differenciáló
nevelést,
tanulástámogató eljárásokat, a hatékony
gyermeki egyéni fejlesztést. (csoportban
történő fejlesztés, külön programok)

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet Gondoskodik róla, hogy a kiemelt
igénylő gyermekek speciális támogatást figyelmet igénylő gyermekek speciális
kapjanak.
támogatást
kapjanak.
(gyógypedagógusok,
speciális
Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből szakemberek foglalkoztatása)
távolmaradás
kockázatának
kitett
gyermekeket, és aktív irányítói magatartást Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből
tanúsít
a
távolmaradás
megelőzése távolmaradás
kockázatának
kitett
érdekében.
gyermekeket,
és
aktív
irányítói
magatartást tanúsít a távolmaradás
megelőzése
érdekében.
Törvénynek
megfelelően jelez a hatóságoknak.
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9.7.2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe
veszi az intézmény külső és belső
környezetét, a folyamatban lévő és várható
változásokat.

A jövőkép megfogalmazása során
figyelembe veszi az intézmény külső és
belső környezetét, a folyamatban lévő és
várható változásokat.

Szervezi és irányítja az intézmény
jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és
nevelési elveinek megismerését és tanulásitanítási folyamatokba épülését.

Szervezi és irányítja az intézmény
jövőképének, értékrendjének, pedagógiai
és nevelési elveinek megismerését és
nevelési folyamatokba épülését. Az
óvodák
profiljának
megfelelő
Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai tevékenységeket
vár
el
a
helyi
program alapelvei, célrendszere a vezetői programnak megfelelően.
pályázatában megfogalmazott jövőképpel
fejlesztő összhangban vannak.
Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai
program alapelvei, célrendszere a vezetői
koncepcióval megfogalmazott jövőképpel
összhangban vannak.
Önértékelési szempontok: Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra,
változásokra?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső
változásokat, konstruktívan reagál rájuk,
ismeri a változtatások szükségességének
okait.

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és
belső változásokat, konstruktívan reagál
rájuk,
ismeri
a
változtatások
szükségességének okait.

A változtatást, annak szükségességét és
folyamatát, valamint a kockázatokat és azok
elkerülési módját megosztja kollégáival, a
felmerülő kérdésekre választ ad.

A változtatást, annak szükségességét és
folyamatát, valamint a kockázatokat és
azok
elkerülési
módját
megosztja
kollégáival, a felmerülő kérdésekre
választ ad. Minden team munkában részt
Képes a változtatás folyamatát hatékonyan vesz.
megtervezni, értékelni és végrehajtani.
Képes
a
változtatás
folyamatát
hatékonyan megtervezni, értékelni és
végrehajtani.
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Önértékelési szempontok: Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és
operatív szempontból fejlesztésre szorulnak?
Elvárások
Folyamatosan nyomon
megvalósulását.

követi

Intézményi sajátos elvárás
a

célok Folyamatosan nyomon követi a célok
megvalósulását.

Rendszeresen meghatározza az intézmény
erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési
területeket), ehhez felhasználja a belső és a
külső intézményértékelés eredményét.

Rendszeresen meghatározza az intézmény
erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési
területeket), ehhez felhasználja a belső és
a külső intézményértékelés eredményét.

Önértékelési szempontok: Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak
elérése érdekében?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú
terveinek lebontását és összehangolását,
biztosítja azok megvalósítását, értékelését,
továbbfejlesztését.

Irányítja az intézmény hosszú és rövid
távú
terveinek
lebontását
és
összehangolását,
biztosítja
azok
megvalósítását,
értékelését,
továbbfejlesztését.

A stratégiai célok eléréséhez szükséges
feladat meghatározások pontosak, érthetőek, A stratégiai célok eléréséhez szükséges
a feladatok végrehajthatók.
feladat
meghatározások
pontosak,
érthetőek, a feladatok végrehajthatók.
A feladatok tervezése során a nevelőtestület
bevonásával a célok elérését értékeli, és a A
feladatok
tervezése
során
a
szükséges lépéseket meghatározza, célokat nevelőtestület bevonásával a célok elérését
vagy feladatokat módosít.
értékeli, és a szükséges lépéseket
meghatározza, célokat vagy feladatokat
módosít.
Önértékelési szempontok: Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott
szervezetet?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Folyamatosan informálja kollégáit és az
intézmény
partnereit
a
megjelenő
változásokról, lehetőséget biztosít számukra
az önálló információszerzésre (konferenciák,
előadások, egyéb források).

Folyamatosan informálja kollégáit és az
intézmény partnereit a megjelenő
változásokról,
lehetőséget
biztosít
számukra az önálló információszerzésre
(konferenciák,
előadások,
egyéb
források).

A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a
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tanulás-tanítás
eredményesebbé
tételére A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a
irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, nevelés eredményesebbé tételére irányuló
fejlesztéseket
kezdeményezéseket,
innovációkat,
fejlesztéseket

9.7.3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Önértékelési szempontok: Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának
fejlesztendő területeit, milyen az önreflexiója?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és
eszközeit, felhasználja az eredményeit.
eszközeit, felhasználja az eredményeit.
Vezetői munkájával kapcsolatban számít a Vezetői munkájával kapcsolatban számít
kollégák véleményére.
a kollégák véleményére.
Tudatos
saját
vezetési
stílusának
érvényesítésében, ismeri erősségeit és
korlátait. Önértékelése reális, erősségeivel
jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat
részeként értékeli.

Tudatos
saját
vezetési
stílusának
érvényesítésében, ismeri erősségeit és
korlátait.
Önértékelése
reális,
erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a
tanulási folyamat részeként értékeli.

Önértékelési szempontok: Hogyan fejleszti saját vezetői tevékenységét, hatékonyságát?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi
egy-egy
tevékenységét,
döntését,
intézkedését, módszerét, azok eredményeit,
következményeit, szükség esetén változtat.

Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi
egy-egy
tevékenységét,
döntését,
intézkedését,
módszerét,
azok
eredményeit, következményeit, szükség
esetén változtat.

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső
értékelések, saját és mások tapasztalatai Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a
alapján folyamatosan fejleszti.
külső értékelések, saját és mások
tapasztalatai
alapján
folyamatosan
fejleszti.
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Önértékelési szempontok: Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és
fejlesztése iránt?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az óvodapedagógus szakma és az Az óvodapedagógus szakma és az
óvodavezetés területein keresi az új szakmai óvodavezetés területein keresi az új
információkat, és elsajátítja azokat.
szakmai információkat, és elsajátítja
azokat.
Folyamatosan
fejleszti
vezetői
felkészültségét, vezetői képességeit. Hiteles Folyamatosan
fejleszti
vezetői
és
etikus
magatartást
tanúsít. felkészültségét,
vezetői
képességeit.
(Kommunikációja, magatartása a pedagógus Hiteles és etikus magatartást tanúsít.
etika normáinak megfelel.)
(Kommunikációja,
magatartása
a
hatályos jogszabályoknak megfelelő.)
Önértékelési szempontok: Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában
leírt célok, feladatok? Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A
vezetői
programjában
leírtakat
folyamatosan figyelembe veszi a célok
kitűzésében,
a
tervezésben,
a
végrehajtásban.

A vezetői programjában leírtakat
folyamatosan figyelembe veszi a célok
kitűzésében, a tervezésben, a
végrehajtásban.

Ha a körülmények változása indokolja a
vezetői
pályázat
tartalmának
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a
nevelőtestület és valamennyi érintett
számára.

Ha a körülmények változása indokolja a
vezetői
koncepció
tartalmának
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a
nevelőtestület és valamennyi érintett
számára.

9.7.4.Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Önértékelési szempontok: Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival,
kollégáival?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

A munkatársak felelősségét, jogkörét és A munkatársak felelősségét, jogkörét és
hatáskörét
egyértelműen
meghatározza, hatáskörét egyértelműen meghatározza,
felhatalmazást ad.
felhatalmazást ad.
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A vezetési feladatok egy részét delegálja
vezető helyettes munkakörébe, majd a
továbbiakban a leadott döntési- és
hatásköri jogokat ő maga is betartja,
betartatja.

Önértékelési szempontok: Hogyan vesz részt személyesen a humán erőforrás
ellenőrzésében és értékelésében?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső
intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer
kialakításában (az országos önértékelési
rendszer intézményi adaptálásában) és
működtetésében;

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső
intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer
kialakításában (az országos önértékelési
rendszer intézményi adaptálásában) és
működtetésében;

Részt
vállal
az
tevékenységének
megbeszélésében.

óvodapedagógusok Részt vállal az
látogatásában, tevékenységének
megbeszélésében.

óvodapedagógusok
látogatásában,

Az óvodapedagógusok értékelésében a Az óvodapedagógusok értékelésében a
vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti,
egyének erősségeire fókuszál.
az egyének erősségeire fókuszál.
Önértékelési szempontok: Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető
a munkatársakat?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Támogatja munkatársait terveik és feladataik Támogatja munkatársait
teljesítésében.
feladataik teljesítésében.

terveik

és

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk
fejlesztésére.
fejlesztésére.
Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak
személyes szakmai céljaik megvalósítására, a
feladatok
delegálásánál
az
egyének
erősségeire épít.

Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak
személyes
szakmai
céljaik
megvalósítására,
a
feladatok
delegálásánál az egyének erősségeire épít.
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Önértékelési szempontok: Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony
csapatmunkát a kollégák között?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az
egyéb csoportokat (projektcsoport például
intézményi önértékelésre), szakjának és
vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt
vesz a team munkában.

Aktívan
működteti
az
intézményi
önértékelési csoport munkáját.
Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az
intézményen belüli együttműködéseket.

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az A megosztott vezetés céljából vezetői
tanácsadó
csoportot
működtet
intézményen belüli együttműködéseket.
(óvodavezető helyettes, szülői képviselők
A megosztott vezetés céljából vezetői stb. bevonásával).
tanácsadó csoportot működtet (törzskar,
tágabb
körű
vezetés
–
például
munkaközösség-vezetők,
egyéb
középvezetők,
szülői
képviselők
stb.
bevonásával).
Önértékelési szempontok: Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a
nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Rendszeresen felméri, milyen szakmai,
módszertani tudásra van szüksége az
intézménynek.
A továbbképzési programot, beiskolázási
tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen
az intézmény szakmai céljainak, valamint a
munkatársak szakmai karriertervének.
Szorgalmazza a belső tudásmegosztás
különböző formáit.

Rendszeresen felméri, milyen szakmai,
módszertani tudásra van szüksége az
intézménynek.
A továbbképzési programot, beiskolázási
tervet úgy állítja össze, hogy az
megfeleljen az intézmény szakmai
céljainak, valamint a munkatársak
szakmai karriertervének.
Szorgalmazza a belső tudásmegosztás
különböző formáit.
Önértékelési szempontok: Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló
humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges változásokat (bővítés, leépítés,
átszervezés)?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Rendelkezik
humánerőforrás
kezelési
ismeretekkel, aminek alapján emberi
erőforrás stratégiát alakít ki.
Változások alkalmával (bővítés, leépítés,
átszervezés) személyesen vesz részt az
intézményi
folyamatok,
változások
alakításában, irányításában.

Rendelkezik humánerőforrás kezelési
ismeretekkel, aminek alapján emberi
erőforrás stratégiát alakít ki.
Változások alkalmával (bővítés, leépítés,
átszervezés) személyesen vesz részt az
intézményi
folyamatok,
változások
alakításában, irányításában.
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Önértékelési szempontok: Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali
folyamatba a pedagógusokat?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az intézményi folyamatok megvalósítása
során megjelenő döntésekbe, döntések
előkészítésébe bevonja az intézmény
munkatársait és partnereit.

Az intézményi folyamatok megvalósítása
során megjelenő döntésekbe, döntések
előkészítésébe bevonja az intézmény
munkatársait és partnereit.

A döntésekhez szükséges
megosztja az érintettekkel.

információkat A döntésekhez szükséges információkat
megosztja az érintettekkel.

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és Mások szempontjait, eltérő nézeteit és
érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket,
meg problémákat és konfliktusokat.
old meg problémákat és konfliktusokat.
Önértékelési szempontok: Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és
támogató kultúra megteremtése érdekében?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Személyes kapcsolatot tart az intézmény Személyes kapcsolatot tart az intézmény
teljes
munkatársi
körével,
odafigyel teljes munkatársi körével, odafigyel
problémáikra, és választ ad kérdéseikre.
problémáikra, és választ ad kérdéseikre.
Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a
konfliktushelyzeteket.
konfliktushelyzeteket.
Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az
intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a
tanulási folyamatot támogató rend jellemzi
(például mindenki által ismert és betartott
szabályok betartatása).

Olyan környezetet alakít ki, ahol az
intézmény
szervezeti
kultúráját
a
mindenki által ismert és betartott
szabályok betartatása határozza meg.

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a
Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív
gondolkodást,
az
újszerű
kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.
ötleteket.
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9.7.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Önértékelési szempontok: Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Folyamatosan
figyelemmel
kíséri
az Folyamatosan figyelemmel kíséri az
intézmény működését befolyásoló jogi intézmény működését befolyásoló jogi
szabályozók változásait.
szabályozók változásait.
Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a
munkájukhoz
szükséges
jogszabály- munkájukhoz
szükséges
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja.
változásokról folyamatosan tájékoztatja.
Önértékelési szempontok: Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási
kötelezettségének?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Az érintettek tájékoztatására többféle
kommunikációs eszközt, csatornát (verbális,
nyomtatott, elektronikus, közösségi média
stb.) működtet.

Az érintettek tájékoztatására többféle
kommunikációs
eszközt,
csatornát
(verbális,
nyomtatott,
elektronikus,
közösségi média stb.) működtet.

A megbeszélések, értekezletek vezetése A megbeszélések, értekezletek vezetése
hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. hatékony,
szakszerű
kommunikáción
alapul.
Önértékelési szempontok: Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése,
kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, fizikai környezet)?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Hatékony idő- és emberi erőforrás Hatékony idő- és emberi erőforrás
felhasználást valósít meg (egyenletes felhasználást valósít meg (egyenletes
terhelés, túlterhelés elkerülés, stb.).
terhelés, túlterhelés elkerülés, stb.).
Hatáskörének megfelelően megtörténik az
intézmény mint létesítmény, és a használt
eszközök biztonságos működtetésének
megszervezése (például udvar, kert,
játszókert, sportlétesítmények eszközei,
fejlesztő eszközök).

Hatáskörének megfelelően megtörténik az
intézmény mint létesítmény, és a használt
eszközök biztonságos működtetésének
megszervezése (például udvar, kert,
játszókert, sportlétesítmények eszközei,
fejlesztő eszközök).
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Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés
nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának kialakítását?
Elvárások
Az
intézményi
jogszabályoknak
nyilvánosságra.

Intézményi sajátos elvárás

dokumentumokat
a Az
intézményi
megfelelően
hozza jogszabályoknak
nyilvánosságra.

dokumentumokat
a
megfelelően
hozza

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos A pozitív kép kialakítása és a folyamatos
kapcsolattartás érdekében kommunikációs kapcsolattartás érdekében kommunikációs
eszközöket, csatornákat működtet.
eszközöket, csatornákat működtet.
Önértékelési szempontok: Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések
átláthatóságát?
Elvárások.

Intézményi sajátos elvárás

Szabályozással biztosítja a folyamatok Szabályozással biztosítja a folyamatok
nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.
Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. Elvárja
a
szabályos,
korrekt
dokumentációt.
Önértékelési szempontok: Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert
alakított ki az intézményvezető?
Elvárások

Intézményi sajátos elvárás

Személyesen közreműködik az intézmény
partneri körének azonosításában, valamint a
partnerek igényeinek és elégedettségének
megismerésében.

Közreműködik az intézmény partneri
körének azonosításában, valamint a
partnerek igényeinek és elégedettségének
megismerésében.

Személyesen részt vesz a partnerek Részt vesz a partnerek képviselőivel és a
képviselőivel és a partnereket képviselő partnereket
képviselő
szervezetekkel
szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) történő kapcsolattartásban.
történő kapcsolattartásban.
Az intézmény vezetése hatáskörének
Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a
megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi
fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.
erőforrások biztosítása érdekében.
Készítette: Belső önértékelési csoport
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Érvényességi rendelkezések

A pedagógiai program érvényességi ideje: A nevelőtestület 2018. 09. 27-én kelt határozata
alapján

HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:
1. Az óvodába járó gyermekek szociokulturális környezete nagymértékben megváltozik.
2. A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program módosítását.
3. A mindenkori törvényi előírások megváltozása.
Előírás a programmódosítás kezdeményezésére:
 A nevelőtestület 50 %+1 fő írásbeli előterjesztést tesz az óvoda vezetőségének
 A nevelőtestület határozatba foglalja a programban végrehajtott módosításokat.

135

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

11.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Legitimációs záradék

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2018. 09
22-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
„A mi óvodánk” Helyi Pedagógiai Programját elfogadta.
Kelt: Fegyvernek, 2018. 09. 22.
PH
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját az intézmény vezetője
jóváhagyta.
Kelt: Fegyvernek, 2018. 09. 22
…………………………….
Intézményvezető aláírása
PH

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjával a fenntartó,
Fegyvernek Város Önkormányzata egyetért.
Kelt: Fegyvernek, 2018.. …………………
…………………………….
Fenntartó aláírása
PH

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a.......................iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját.
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5.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Török Eszter

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 21.
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához való csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj
rendszer szociális rászorultság feltételeit a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
2001. évtől 2018. augusztus 31-ig összesen 8.368.190- Ft helyi támogatás került utalásra,
mely összeg tartalmazza a 2018. évi forduló keretében 5 fő "A" típusú pályázóknak megítélt
10 havi ösztöndíját, valamint 1 fő ”B” típusú ösztöndíjban részesülő második félévi, 5 havi
támogatását. A támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak
elszámolása minden esetben utólagosan megtörténik a támogatáskezelő részéről. A
2017/2018. tanév második félévére vonatkozólag 45 eFt került visszafizetésre, (1 fő nem
kezdte meg felsőoktatási tanulmányait, 1 fő pedig átlépte az időkeretet) az önkormányzat
számlájára.
Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is
Pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi
felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
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Mindkét típusú pályázat esetén a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.)
önk. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a támogatás mértéke havonta a kérelmező családjában
az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet 3.000.-Ft, 4.000.-Ft, illetve 5.000.-Ft.
Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben
egészíti ki. (megduplázza)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 5-6 jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve 2019. évben várható kiadás:
A 2018. évi pályázatra ténylegesen 250.000.-Ft került elutalásra. A benyújtott pályázatok
száma évről évre csökken, ezért 300.000.-Ft kötelezettségvállalás elég lenne az
Önkormányzat részéről.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV
törvény szolgál.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem
vonhatja vissza. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a
támogatási összegek odaítéléséről.
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2019. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” legkésőbb 2018. október 3-ig
eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A nyilatkozat határidőre történő
elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer részesévé. A pályázatokat a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételei szerint kell kiírni. A pályázatok benyújtásának határideje
2018. november 6.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
............/2018.(IX.27.) sz.

határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi
fordulójához való csatlakozásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.)
Korm. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az A” és „B” típusú
pályázatok szerződési feltételek szerinti kiírásáról.
Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. szeptember 20.

Tatár László
polgármester

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójának
ELJÁRÁSRENDJE
Általános Szerződési Feltételek
a csatlakozó önkormányzatok számára
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel
támogatására alapított ösztöndíjrendszer. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer lebonyolítását a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szabályozza.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer és ezen Eljárásrend














a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban került kidolgozásra.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 20. § (5) bekezdése alapján a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozó
fővárosi
kerületi
önkormányzatokra
a
települési
önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros
Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerben.
1. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására a jelen Eljárásrend – Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 5. pontjában foglaltak szerint. A pályázat kiírásának
feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019.
évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójában a települési
önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést
követően valósulhat meg, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz pályázatot nem írhatnak ki, pályázatot
nem bírálhatnak el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben a
csatlakozási szándék rögzítése szükséges. Az EPER-Bursa rendszerbe való belépéshez
felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulója dokumentációjának megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az
önkormányzatok részére. A belépést követően az EPER-Bursa rendszerben elvégezhető az
önkormányzati adatok ellenőrzése, az önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt
ügyintéző kijelölése és letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat)
című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell
eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”.
Több önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának beküldése esetén kérjük, településenként
külön borítékban adják postára a Csatlakozási nyilatkozatot.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. (postabélyegző)
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A
Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához az a települési
önkormányzat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a 2018.
évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői
közül kizárt.
2. Az önkormányzatnak lehetősége van a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az EPER-Bursa
rendszerben megadni a kötelező mellékletek listáját, valamint a kiegészítő önkormányzati szociális
űrlapmezőket is a pályázathoz. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minta pályázati űrlapon található
kérdések mind megjelennek a rendszerben a pályázók által kitöltendő Pályázati űrlapon, emiatt az
azon szereplő kérdéseket kérjük, ne ismételjék meg az önkormányzati kiegészítő kérdéseknél.
3. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási
nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén, a „Csatlakozott települések”
menüpont alatt 2018. október 8-ig közzéteszi a 2019. évi fordulóhoz csatlakozott települések
teljes listáját.
Abban az esetben, ha a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, akkor a
települési önkormányzat Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére,
vagy Csatlakozási nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási
határidő elmulasztása miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az
önkormányzathoz.
Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a
települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből
kinyomtatta, valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy
határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül
elfogadja a Csatlakozási nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig.
Tekintettel azonban arra, hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem
lehetséges, amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló
idő letelte után küldi be, úgy a Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni.
4. Abban az esetben, ha az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt
elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy
Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, méltányossági kérelmet
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terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt, melyet az
önkormányzat – előbbiekre tekintettel – indokolni köteles. A kérelmet 2018. október 9-ig
(beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig nem érkezik be
a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni az adott évi pályázati
fordulóhoz.
Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási
nyilatkozatot is köteles benyújtani. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy
az "A" és "B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben
foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat
méltányossági kérelme, amely az "A" és "B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget,
illetve csak az "A" típusú vagy csak a "B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidő szerint.
A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2018. október 16-ig a
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a
Támogatáskezelőt. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről a Támogatáskezelő
2018. október 18-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatot.
5. A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2018. október 5. A
pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A
települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az
"A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási
nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az "A",
mind a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa
rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozat Támogatáskezelőhöz történt
érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.
6. A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
1) A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
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b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi
általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a) Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév
második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév, a
2020/2021. és a 2021/2022. tanév).
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).
4) A pályázat kötelező mellékletei
"A" típusú pályázat
a)

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2018/2019. tanév első félévéről.
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Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.

c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
"B" típusú pályázat
a)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5) A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)

szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
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Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy
átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
6) Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával
igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a
felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles
megadni.
"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával
igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
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A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama
alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő
továbbításához.
A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe
történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért
felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a
Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2019. augusztus 31-ig a felsőoktatási intézmény
felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának
megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2019/2020. tanévben melyik
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles az EPER-Bursa rendszerből
kinyomtatott űrlapon nyilatkozni arról, hogy a 2019. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyerte felvételt felsőoktatási intézménybe.
A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B"
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről
is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli
értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév
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lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet,
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek
felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási
prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése és folyósítása nem köthető
semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési
önkormányzat területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz), valamint a pályázók
semmilyen formában nem kötelezhetők sem az önkormányzat, sem más szervezet, testület által
önrész megfizetésére.
8. A pályázati kiírásnak a Kormányrendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes
rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani.
9. A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt
pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol
a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési
önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az önkormányzat
nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített pályázati
űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a pályázók
figyelmeztetése és tájékoztatása.
10. A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett
pályázatokat.
Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által (pályázati kiírásában vagy helyi rendeletében vagy jegyzői utasításában)
meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A pályázati dokumentumok kezelése során a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezéseit az önkormányzat betartani köteles. Erre tekintettel az iktatási nyilvántartásból ki kell
derülnie, hogy az adott pályázati anyag mikor érkezett, hány és milyen típusú (papíralapú vagy
elektronikus) mellékletet tartalmazott, mi volt az intézés határideje, módja, időpontja. A postai úton
történő benyújtás esetén a borítékot meg kell őrizni, személyes benyújtás esetén az átvételt
dokumentálni kell.
b) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa
rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
11. A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be és bírálja el a pályázók által rögzített, lezárt,
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kinyomtatott és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról
hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Támogatáskezelő biztosítja a csatlakozott
önkormányzatok részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A települési önkormányzat
biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az EPER-Bursa
rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg). Az EPERBursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati
dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére.
A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírását a http://www.emet.gov.hu oldalon az
EPER-Bursa belépési pontok menüpont alatt letölthető Felhasználói kézikönyv települési
önkormányzatoknak tartalmazza.
12. A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2018.
december 6-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A fenti határidőn túl a támogatásban
részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha
jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra
szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.
Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az EPERBursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati űrlapon megjelölt
önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az esetben is, ha az
önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a Támogatáskezelő külön
értesítés nélkül elutasítja.
A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati
döntését és az azt tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is
előállítani, valamint szavatolja az elektronikus és a nyomtatott bírálati lista egyezőségét, azaz az
EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott papíralapú dokumentumon szereplő adatokat (pl. támogatási
összeg, támogatott név) utólag, a kinyomtatott példányon javítva nem módosítja. Amennyiben az
önkormányzat a döntési listákat az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva, a nyomtatott példányokon
utólag módosította, ezáltal eltérés keletkezik az EPER-Bursa rendszerben rögzített támogatási
adatok és rendszerből kinyomtatott, aláírt támogatási adatok között, az EPER-Bursa rendszerben
rögzített adatok tekinthetőek egyedül hitelesnek. Amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik,
hogy az önkormányzat módosította a kinyomtatott döntési listákat, az önkormányzat kizárható a
pályázati fordulóból abban az esetben is, ha a döntési lista korábban már elfogadásra került. (A
rögzítés során és a rögzítési időszakban, amennyiben téves adatrögzítés történt, az EPER-Bursa
rendszerben kérjük a módosítást elvégezni és újranyomtatni a dokumentumot).
Az EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, nem lezárt döntési listákat a
Támogatáskezelő nem fogadja el. A kinyomtatott döntési listákat minden oldalon polgármester vagy
jegyző aláírásával, pecséttel szükséges ellátni.
13. A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása
alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási
igényét elutasítja. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetőek meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve.
A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa
rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára
garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
14. A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott,
aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára
számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból
kizárt pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit, az "A" típusú támogatottak
esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt 2018. december 7-ig elküldi
a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett borítékban vagy
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csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel kell
tüntetni: „Bursa Hungarica 2019. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az
önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott
döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott döntési lista, amely
tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
- "A" típusú támogatottak esetében jogviszony-igazolás.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista.
A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal,
a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból kizárt döntési lista,
- "A" típusú támogatottak esetében jogviszony-igazolás, amennyiben benyújtásra került.
A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat
nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a
Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. A Pályázati űrlapot és a benyújtott mellékleteket
(a hallgatói jogviszony-igazolás kivételével) sem eredetiben, sem másolatban nem kell
megküldeniük, azt az önkormányzatnak kell megőriznie.
A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a
Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni.
15. A települési önkormányzat 2018. december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú
támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt
támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált
mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók
személyének azonosítására.
16. A települési önkormányzat 2018. december 10-ig köteles döntéséről és annak indokairól az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat,
illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
17. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani
kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
18. A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások
odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben
lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. Amennyiben a
települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben nem zárja le a döntési
listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt.
A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő
rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat.
A megyei önkormányzatok 2019. január 31-ig meghozzák döntésüket a megyei támogatott
pályázatokról, amit az Eper-Bursa rendszer megyei önkormányzati felületén rögzítenek és a megyei
támogatottak döntési listáját is ezen időpontig juttatják el a Támogatáskezelőhöz.
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A pályázatok ellenőrzését követően a Támogatáskezelő 2019. március 8-ig az EPER-Bursa
rendszer önkormányzati és pályázói felületén teszi közzé a települési és megyei önkormányzatok
által támogatásban részesített pályázók Bursa Hungarica ösztöndíjának teljes havi összegét
(önkormányzati és intézményi ösztöndíjrész).
A Támogatáskezelő 2019. március 8-ig értesíti az "A" és "B" típusú támogatásban részesített
pályázókat az EPER-Bursa rendszeren keresztül a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
19. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Kérjük, hogy az utalások indításánál ellenőrizzék a számlaszámot!
10032000-01451461-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2019. január 31. napja,
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:
2019. augusztus 31. napja
„B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31.
napjáig és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő
20. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen ÁSZF 19.
pontjában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási
intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét
többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerződés 19. pontjában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített
ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti
átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő
bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
21. Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a
bankszámlája adatait, amennyiben az megváltozik. A Támogatáskezelő az értesítés
elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért
felelősséget nem vállal.
22. "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók
számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama
alatt az ösztöndíj folyósítás feltételeinek nem felel meg. A pályázatok jogosultsági ellenőrzését és a
nem jogosult pályázatok érvénytelenítését a felsőoktatási intézmények végzik el. Az önkormányzat
ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben
vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén. A
települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe
jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő
tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők
számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Kormányrendelet alapján nem
jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. A pályázatok jogosultsági ellenőrzését és a nem jogosult
pályázatok érvénytelenítését a felsőoktatási intézmények végzik el. Az önkormányzat ez esetben
saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen –
folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
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A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a
települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül,
hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre,
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.
A települési önkormányzat csak a fent felsorolt esetekben és indoklással hozhat megszüntető
határozatot. Az ettől eltérő, vagy formailag nem megfelelő határozatokat a Támogatáskezelő
elutasítja.
23. A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló
határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszüntető
határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt.
A tavaszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: január 31.
Az őszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: augusztus 31.
Az "A" és a "B" típusú pályázatok megszüntető határozatait ajánlott levélben, postai úton kell
az illetékes önkormányzatnak megküldenie a Támogatáskezelő címére (Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf. 1418). A borítékon tüntessék fel: Megszüntető határozat. A más
dokumentumokkal együtt, például a pályázati csomaghoz a kötelező mellékleteken felül
csatolt megszüntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja feldolgozni. A
Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a megfelelő indoklással meghozott, nem
határidőre, nem a megfelelő címre, vagy rosszul postázott megszüntető határozatokért és az
abból eredő károkért felelősséget nem vállal.
24. Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
25. Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok
tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer
lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az
önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására,
az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők
leteltét követően nincs mód.
26. Az ÁSZF hatálya a 2019. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2019. évi pályázati
fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.
Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati
rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben
foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
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az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez
pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.
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ingatlan tulajdonjogának földhivatali nyilvántartásba
történő bejegyzéséhez
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:
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Készítette:

Dománné Ferenczi Csilla

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 21.

Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére
hozzájárulás Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának földhivatali
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Berényi út 87. sz. alatti (1679/1 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítésre került a 81/1999.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat alapján 1999.
szeptember 14-én Szabó Imre részére. Az ingatlan vételára 700.000.- Ft volt, melyből a vevő
szerződéskötéskor 105.000.- Ft-ot megfizetett, a fennmaradó 595.000.- Ft-ot pedig 15 évi
részletfizetéssel vállalta. A vevő az ingatlan vételárát a szerződésben meghatározott időre nem
fizette meg. 2014-ben a földhivatal nyilatkozatot kért az önkormányzattól, hogy a vételár
kiegyenlítésre került-e. Ekkor írásban közöltük a földhivatallal, hogy a teljes vételár
kiegyenlítése szerződés szerint nem történt meg, ezért a földhivatal az ingatlannyilvántartásból az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó széljegy-bejegyzést
törölte.
Szabó Imre vevő a teljes vételárat 2017. június 29-én kiegyenlítette. A földhivatali
nyilvántartás szerint az ingatlan Fegyvernek Város Önkormányzatának tulajdonában van és
hatályos adás-vételi szerződés híján a földhivatal a tulajdonjog-változást bejegyezni nem
tudja. A tulajdonjog vevő részére történő átvezetéséhez szükséges újabb dokumentum
benyújtása, melyben a tulajdonos önkormányzat elismeri, hogy a vételárat a vevő teljes
összegben kiegyenlítette és hozzájárul a tulajdonjog átruházásához
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
………/2018.(IX.27.) sz.

határozati javaslat:

Hozzájárulás Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának földhivatali
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt nyilatkozattal
hozzájárul, hogy a Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti, 1679/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlan tulajdonjogát a földhivatal bejegyezze Szabó Imre vevő részére.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a dokumentum aláírására.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Képviselő-testület tagjai
4.)Szabó Imre
Fegyvernek, 2018. szeptember 20.
Tatár László
polgármester

NYILATKOZAT
____________________

Fegyvernek Város Önkormányzata (adószám: 15736534-2-16, törzsszám: 736536, statisztikai
szám: 15736534-8411-321-16, képviseli: Tatár László polgármester, lakcíme: 5231 Fegyvernek,
Háy M. út 24.) 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz.
mint eladó
kijelentem,
hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata kizárólagos tulajdon át képező, Fegyvernek, Berényi út 87.sz.
alatti, 1679/1 hrsz-.ú ingatlan teljes vételárát
Szabó Imre születési név: Szabó Imre (Túrkeve, 1960. 03. 21., 1-600321-2447, an: Eperjesi Piroska,
adóazonosító: 8340473247, magyar állampolgár) 5231 Fegyvernek, Berényi út 87.sz. alatti lakos
vevőtől hiánytalanul felvettem,
ezért feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz,
hogy Szabó Imre vevő tulajdonjoga vétel jogcímén, 1/1 tulajdoni arányban, a fenti ingatlan tekintetében
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen.
Szabó Imre vevő kijelenti, hogy az ingatlan teljes vételárát a Fegyvernek Város Önkormányzata részére
megfizette, ezért ő maga is kéri a fenti tartalmú nyilatkozat kiadását az eladótól.
A felek egymással Fegyverneken 1999. szeptember 14. napján kötöttek adásvételi szerződést a fegyverneki
1679/1 hrsrz.-ú ingatlan adásvétele tárgyában, melyről 81/1999. (VIII.19.) sz. önkormányzati határozat
rendelkezett.
Nyilatkozó felek (eladó és vevő) meghatalmazzák a Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Irodát – Dr.
Mosonyi Csaba ügyvédet – 5000 Szolnok, Arany János utca 21. KASZ: 36065713, - jelen nyilatkozat
elkészítésével, ellenjegyzésével, a tulajdonjog bejegyzési eljárásban képviseletük ellátásával az illetékes
földhivatalnál. Okirat-szerkesztő ügyvéd ezen meghatalmazást elfogadja.

Szolnok, 2018. szeptember 19.

Fegyvernek Város Önkormányzata
eladó
képviseli: Tatár László polgármester

Ellenjegyzem:
Szolnok, 2018. szeptember 19.
Dr. Mosonyi Csaba
ügyvéd
KASZ-36065713

Szabó Imre
vevő

7.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
földhasználati szerződés megkötéséről a Mr. Klíma 0
Energy Kft-vel
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

dr. Pető Zoltán

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 21.

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére a
Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földhasználati szerződés
megkötéséről a Mr. Klíma 0 Energy Kft-vel
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2017.(III.09.) sz. önkormányzati
határozata alapján bérbeadásra került a Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére a 1539/46 hrsz-ú
ingatlan. A bérlő az ingatlanon egy papírfeldolgozó üzemet kíván építeni, melynek
megvalósításához pályázatot nyújtott be.
Amennyiben a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a tulajdonost illeti meg,
az épület tulajdonosát az épület fennállásáig és az épület rendeltetésszerű használatához
szükséges mértékig a földre használati jog illeti meg. A földhasználati jog lényegénél fogva
az épület tulajdonosa az épület használatához szükséges mértékben jogosult a föld
használatára és hasznai szedésére, valamint a használat arányában köteles viselni a föld
fenntartásával járó terheket a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
A pályázati forrást nyújtó pénzintézet a megnyert összeg kifizetését egy az ingatlan
tulajdonosa és használója közti földhasználati megállapodás meglétéhez köti.
Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
………./2018.(IX.27.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal
megkötéséről a Mr. Klíma 0 Energy Kft-vel

kapcsolatos

földhasználati

szerződés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fegyvernek
1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földhasználati szerződés megkötéséhez a Mr.
Klíma 0 Energy Kft-vel.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a földhasználati szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. szeptember 20.
Tatár László
polgármester

RÁÉPÍTÉSI ÉS FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:
Megnevezés:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Székhely:

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Adószám:

15736534-2-16

Képviseli:

Tatár László (polgármester)

, mint földtulajdonos (továbbiakban: Földtulajdonos)

másrészről:
Megnevezés:

Mr. Klíma 0 Energy Kft.

Székhely:

2131 Göd, Pesti út 62.

Adószám:

23528758-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-150417

Képviseli:

Takács Ádám (ügyvezető)

, mint ráépítő (továbbiakban: Ráépítő) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek
között.
1. A szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint Földtulajdonos
kizárólagos tulajdonosa a Fegyvernek, 1539/46 helyrajzi számú 5068 m2 területű
beépítetlen iparterületnek. A Földtulajdonos kijelenti, hogy a fenti ingatlan per-, teher- és
igénymentes.
2. Jelen szerződés aláírásával Földtulajdonos használatba adja, Ráépítő pedig használatba
veszi a jelen szerződés 1. pontjában részletesen körülírt ingatlant.
3. Ráépítő az ingatlant egy komplett papírfeldolgozó üzem létrehozásának céljára veszi
használatba. Ráépítő jogosult az ingatlanon e rendeltetésből folyó tevékenységet végezni,
az ehhez szükséges eszközeit ott elhelyezheti, és dolgozóit az általa megszabott
munkaidőben foglalkoztathatja. Ráépítő a földhasználat időtartamára az ingatlant a
Cégbíróságon telephelyként, vagy fióktelepként jogosult bejelenteni.
4. Ráépítő kijelenti, hogy az ingatlant megismert és megtekintett állapotban veszi
használatba. Földtulajdonos nyilatkozik afelől, hogy rejtett hibáról tudomása az
ingatlannal összefüggésben nincsen.
5. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan éves földhasználati díja nettó
XXXXX Ft/év/ingatlan, azaz nettó …………Ft, mely földhasználati díj a közüzemi
díjakat és egyéb költségeket nem tartalmazza.

Ráépítő a földhasználati díjra vonatkozó összeget a Földtulajdonos által tárgyév január 31.
napjáig benyújtott számla alapján, tárgyév február 21. napjáig köteles Földtulajdonos
számlájára befizetni.
6. A Ráépítő a jelen szerződés által jogosulttá válik a tulajdonát képező felépítményeknek az
ingatlanon történő elhelyezésére, a használat tárgyát képező földrészlet birtoklására,
használatára, hasznai szedésére és a felépítményeknek az ingatlanon keresztül történő
megközelítésére. A Ráépítő a jelen szerződés aláírásának időpontjától kezdve viseli a
földrészlettel kapcsolatos terheket. A felek megállapodnak, hogy a Ráépítőt a
felépítmények által elfoglalt földrészletre vonatkozóan, a felépítmények fennállásának
időtartamára földhasználati jog illeti meg.
7. A Ráépítő a földhasználattal összefüggésben harmadik személynek, valamint a nem
szerződésszerű használat esetén a Földtulajdonosnak okozott károkért felelősséggel
tartozik.
8. A jelen szerződés aláírásával a szerződő Felek a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
5:18. § (1) bekezdés alapján abban állapodnak meg, hogy a beruházás folytán létrehozott
épület a Ráépítő tulajdonát fogja képezni, míg a föld feletti tulajdonjog a földhasználat
fennállása alatt továbbra is a Földtulajdonost illeti meg. A szerződő felek tudomással
bírnak arról, hogy a Ptk. 5:20. §-a alapján az osztott tulajdonjog folytán a Földtulajdonost
az épületekre, a Ráépítőt pedig a földre vonatkozóan törvényi elővásárlási jog illeti meg.
9. A Földtulajdonos a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a Ráépítő javára az 1. pontban
részletesen körülírt, 5068 m2 területű ingatlanra földhasználati jog kerüljön bejegyzésre.
10. A szerződő felek kijelentik, hogy a Földtulajdonos jogi személy önkormányzat, a Ráépítő
pedig Magyarországon bejegyzett jogi személy gazdasági társaság; a tulajdonjog és a
földhasználati jog átruházását, illetve megszerzését részükre jogszabályi rendelkezések
nem zárják ki, és nem korlátozzák.
11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződésben nem
szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései
az irányadók.
A jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Fegyvernek, 2018. szeptember …..

Fegyvernek Város Önkormányzata
(képviseli: Tatár László polgármester)

Mr. Klíma 0 Energy Kft.
(képviseli: Takács Ádám ügyvezető)
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére a
behajthatatlannak minősített követelésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatokat rendeletalkotási lehetőség,
illetve kötelezettség terheli. A követelésállománynak a mérlegből történő törléséről szóló
helyi rendelet nem terjed ki az adóhatóság által nyilvántartott követelésekre, mert azokra az
adótörvények rendelkezései az irányadóak. Az előterjesztés (javaslat) egy időponthoz
rendelné – a feltételeknek megfelelő követelésállomány leírását, amely a mindenkori
zárszámadást megelőző időpont lenne, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok elő is
írják a zárszámadás esetén a követelések értékelését. Így a követelésekről történő lemondás
kérdését ezzel összhangban kellene megtárgyalni. A gazdálkodó szervezet behajthatatlan
követelések minősítésével, kezelésével kapcsolatos feladatait a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 3.§ (3) bekezdés 10. pontja szabályozza az alábbiak szerint:
„10. behajthatatlan követelés:
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést csak részben fedezi( amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett
eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a
behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető),
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok
adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás köretében elengedett,
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási
javaslat szerint értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással,
a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várható összegével ( a
fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a
veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a
felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” „A behajthatatlanság tényét és mértékét
bizonyítani kell.”
Az Áht. az alábbiak szerint rendelkezik: 97.§ (1) bekezdése szerint: „Az állam, az
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi
önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani
csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.”
97.§ (2) bekezdése szerint „ A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács,
valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben
vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet megalkotása fontos annak érdekében,
hogy Fegyvernek Város Önkormányzatánál felhalmozódott kintlévőségek évenkénti,zárszámadást megelőző – minősítése, értékelése megtörténjen, ennek keretében a törvény,
illetve a rendelet hatálya alá eső, speciális feltételekkel rendelkező követelések leírására

3

kerülhessenek. Az ilyen követelések leírása nem minősül követelés- elengedésnek. Fontos
lehet azonban az is, hogy az Áht. felhatalmazásával élve az önkormányzati rendelet által
szabályozott, tágabb körben is sor kerülhessen egyes speciális esetek figyelembe vételére,
amelyek szintén megalapozhatják egyes követelések elengedését. (pl. kis összegű
követelések, közérdekű cél, méltánylást érdemlő körülmények).
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjék.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………../2018.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
A behajthatatlannak minősített követelésekről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
13. pontjában meghatározott feladatára a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek Város Önkormányzatára – a továbbiakban:
Önkormányzat – és valamennyi költségvetési szervére.
2.§
(1) A Képviselő-testület – az Áht. 97.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján – az
Önkormányzatot és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveit illető követelésekről
történő lemondás eseteit az alábbiak szerint határozza meg:
a) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján – behajthatatlannak
minősül, b) a követelés ki összegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett
eredményre,
c) a követelés behajtandó, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés
összegét elérik, vagy meghaladják,
d) csődegyezségi megállapodás esetén,
e) bírói egyezség keretében,
f) az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
és más jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél esetében, ha a lemondása közérdekű
célmegvalósítását szolgálja és nem ellentétes az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseivel,
g) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre
tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres
jövedelemmel legalább egy éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt
képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható,
vagy olyan rendkívüli esemény, káresemény következik be a kötelezettnél, amely méltányos
követelésről való lemondást indokolttá teszi.
(2) A behajthatatlan követelés meghatározását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013
(I.11) kormányrendelet és az Önkormányzat számviteli politikája rögzíti. A behajthatatlannak
minősített követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.
(3) A számviteli szabályok előírásai szerint, az éves zárás előtt valamennyi költségvetési szerv
minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a behajthatatlan követelések
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leírására, az értékvesztés elszámolására. A követelés elengedése tárgyában a döntési hatáskör
címzettje, egyedi kérelem alapján az itt megjelölt időponttól eltérő időpontban is határozhat.
3.§
(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2.§ (1) bekezdés a)
pontjában foglalt számviteli előírások alapján behajthatatlannak minősülő követelésekről és
az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kis összegű követelésekről az önkormányzatnál a
polgármester, a polgármesteri hivatalnál a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési intézménynél az intézményvezető javaslata alapján a polgármester, írásba
foglalt – a számviteli politikában előírt dokumentumokkal alátámasztott – megalapozott
döntésével mondhat le.
(2) A 2.§ (1) bekezdés c) – g) pontjában foglalt esetekben a jegyző előterjesztése alapján a
követelés részbeni vagy teljes elengedése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A követelések elengedésére jogosultak eljárásuk során kötelesek mérlegelni a kötelezett
(adós) pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati
intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a
megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítőképességét, az
elengedés előnyeit és hátrányait. Az adósság jellegével és a kötelezett (adós) helyzetével
összefüggően az alapos döntéshez szükséges minden iratot be kell szerezni, így különösen:
jövedelemigazolásokat, az üggyel kapcsolatos szerződéseket, számlákat, pénzügyi
mérlegeket, más hatóságok, szervek határozatait, ítéleteit, döntéseit, tulajdoni lapot, az adóst
terhelő rendkívüli és indokolt kiadást igazoló iratokat..
(4) A követelésről –beleértve a kamatot, költséget is – részben vagy egészben lehet
lemondani. Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is.
(5) A követelésekről történő lemondás elbírálására jogosult megállapodhat a kötelezettel
(adóssal) a követelés behajtása és beszedése érdekében az önkormányzat részére felajánlott
szolgáltatás teljesítésének módjában is. Köthető részletfizetési vagy követelés beszedését,
teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is, így különösen: beszámítási megállapodás,
tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogszerződés.
4.§
A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében
lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet,
melyek szolgáltatásnyújtásból (pl.: térítési díjból, közterület-használati díjból, a
munkavállalókkal szembeni követelésből, stb.) származnak.
5.§
Ez a rendelet nem terjed ki az adókra és az adók módjára behajtandó követelésekre. A
behajthatatlan követelésnek minősülő adótartozásokat az adóhatóság az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben meghatározottak
szerint törli.
6.§
E rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

9.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester

A 2018. évi nyersanyagnormáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

0

Danyi Antal
Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 24.
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére a
2018. évi nyersanyagnormáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§ (3) bekezdése alapján az iskolás
étkezők részére:
„az iskolai tanítási napokon az iskolákban déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést kell biztosítani”.
A jelenleg hatályos 2017. évi nyersanyagnormáról szóló 1/2017.(I.30.) rendelet nem tartalmaz
tízórai étkeztetés ellátást.
2018. október 1-jétől szeretnénk biztosítani az iskolások részére a köznevelési törvény által
előírt tízórai étkezést, ezért a rendeletet az alábbiakkal kérem kiegészíteni:
Megnevezés

2018. október 1-jétől
norma
(Ft/fő)

Alsós tagozat:
- tízórai
Felsős tagozat:
- tízórai

74.75.-

Összességében a tízórai étkeztetés bevezetése 2018. október 1-jétől 2018. december 31-ig
terjedő időszakra 2 106 e Ft bevételt eredményezne az intézmény költségvetésében.

Fegyvernek, 2018. szeptember 19.

Tatár László
polgármester

Készítette: Danyi Antal intézményvezető
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……………/2018.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete
A 2018. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény
Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

69.-

66.-

179.312.-

63.-

377.312.-

73.-

179.312.-

67.-

319.312.-

220.312.222.312.-

74.-

368.312.372.312.-

Iskola
Alsós tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott
Felsős tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott

74.75.-

75.-

összesen
Ft.

Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

312.312.-

312.312.-

5. Alkalmazott

312.-

312.-

6. Egyéb vásárló

312.-

312.-

7. Szünidei köt. gyermekétkeztetés
bölcsőde
ebéd
óvoda
ebéd
alsós iskola
ebéd
felsős iskola
ebéd

220.220.240.242.-

220.220.240.242.-

(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi
összeggel számlázhatja, értékesítheti:
a.) A Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai részére a nyersanyagnorma napi költségének
5 %-kal emelt összegével.
b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak
részére a nyersanyagnorma napi költségének 60- %-kal emelt összegével.
c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint étkező
alkalmazottak és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 71,60 %-kal emelt
összegével.
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d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi
költségének az
- az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 60%-kal emelt összegével
- az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 80 %-kal emelt összegével.
e.) A nyári szünidei kötelező gyermekétkeztetés részére a nyersanyagnorma 60 %-kal emelt
összegével.
2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma
rezsi költséggel növelve és ÁFA-val.
3. §. Értelmező rendelkezés:
(1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Város Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1.
§. (1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így
a Művelődési Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatala, Gyermekélelmezési Konyha,
Orvosi Rendelő, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által
foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők.
(2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők.
(3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.
4. §. A nyersanyagnormától való eltérés év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet
intézményi szinten.
5. §. Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba és 2019. január 31-ig érvényes. Ezzel
egyidejűleg az 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Proment Consulting Kft
5000 Szolnok, Arany János utca 20.
Tel: 06/56/426-226, Fax: 06/56/513-395
E-mail: promentkft@karmantor.hu

ELŐTERJESZTÉS
Közbeszerzési Bizottsági ülésre
Az eljárás adatai
Közbeszerzési eljárás megnevezése:

Fegyvernek
Város
Önkormányzata
részére a TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006
azonosító számú „Zöld város kialakítása
Fegyverneken” című projekt keretén belül
kivitelezési munkálatok ellátása

Közbeszerzés EKR azonosítója:

EKR000521002018

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti, Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint,
hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt eljárás

Közbeszerzési eljárás megindításának
dátuma/hirdetmény feladásának dátuma:

2018.08.09.

Közbeszerzési eljárás KÉ-száma és a Nem releváns
induló eljárás)
hirdetmény közzétételének dátuma:

(felhívás

megküldésével

Közbeszerzési eljárás TED-száma és a Nem releváns
induló eljárás)
hirdetmény közzétételének dátuma:

(felhívás

megküldésével

Az
ajánlatkérő
által
megjelölt, Lisznyai Kft.
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők Székhely: 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
köre (Kbt. 113. § és 115. § szerinti eljárások Adószám: 11501268-2-16
esetén):
LadÉp Kft
Székhely: 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
Adószám: 11442464-2-16
Krupatechnika Kft.
Székhely: 5231 Fegyvernek, Ady Endre út
13.
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Adószám: 11274304-2-16
Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u.
40. A lház. I. em. 5.
Adószám: 13713537-2-43
Kunhegyesi Építők Kft
Székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.
Adószám: 11269001-2-16

Bíráló bizottsági ülés dátuma (ajánlati 2018.08.03.
felhívás megtárgyalása miatt megtartott):
Ajánlatkérői döntés
felhívás elfogadása):

dátuma

(ajánlati 2018.08.04.

Nem került sor helyszíni bejárásra

Helyszíni bejárás adatai:

Kiegészítő tájékoztatások adatai (beérkezés Kiegészítő tájékoztatás kérésre nem került
dátuma, válasz megküldésének dátuma):
sor:

Ajánlati dokumentáció módosítása
[feladás(ok) dátuma(i), adott esetben
hirdetmény szám(ok)]:

Ajánlati dokumentáció módosítására nem
került sor

Ajánlattételi határidő módosítása

Ajánlattételi
került sor

[feladás(ok) dátuma(i),
hirdetmény szám(ok)]:

adott

Bontás dátuma:
Rész
ajánlattétel
megnevezése):

esetben

határidő

módosítására

nem

2018.08.28 10:00
lehetősége

(azok Részajánlat tételre lehetőség volt
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek
maximális száma:
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Benyújtott
ajánlatok
száma
ajánlattétel esetén részenként)

(rész- 1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
2 ajánlat
2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

szolgáltatóház

2 ajánlat
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
2 ajánlat
4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
2 ajánlat
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
2 ajánlat
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
2 ajánlat
Eljárás becsült értéke (építési beruházás
esetén a 12 hónapnál nem régebbi árazott
költségbecslés, szolgáltatás-, árubeszerzés A jelen közbeszerzési eljárás becsült
esetén indikatív ajánlatok vagy egyéb értéke összesen nettó 69.511.811 Ft:
alapján):
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása becsült érték
8.169.979 Ft

2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

szolgáltatóház
17.379.497 Ft

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
16.570.550 Ft

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
14.116.067 Ft
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5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
9.980.218 Ft

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
3.295.500 Ft

Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet
összege:

A jelen közbeszerzési eljárásban a
rendelkezésére álló fedezet összege:
összesen nettó 69.511.811 Ft:

1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása 8.169.979 Ft

2.
RÉSZ:
Nonprofit
szolgáltatóház
kialakítása 17.379.497 Ft

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása 16.570.550 Ft

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása 14.116.067 Ft

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
9.980.218 Ft

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
3.295.500 Ft

Ajánlattevők:
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
I. Ajánlattevő neve:

4

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
9.150.376.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
helyzetű

3.Hátrányos
alkalmazása
0

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
7.971.283.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

szolgáltatóház
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I. Ajánlattevő neve:
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
19.465.035.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
17.379.497.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók
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3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
I. Ajánlattevő neve:
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
18.559.017.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
16.570.550.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása

helyzetű

munkavállalók
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0
4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
I. Ajánlattevő neve:
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
1.580.995.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
14.116.067.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
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3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
I. Ajánlattevő neve:
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
14.084.804.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
9.980.218.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
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3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
I. Ajánlattevő neve:
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Magyarország 5322 Tiszaszentimre, Ív út
14.
Adószám:
11442464-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
784.000.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
0
3.Hátrányos
alkalmazása
0

helyzetű

munkavállalók

II. Ajánlattevő neve:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft
Székhelye:
Magyarország 5420 Túrkeve Szabadság
Út 7.
Adószám:
11501268-2-16
1.Nettó vállalkozási díj forintban:
3.295.500.-HUF
2. Kivitelezési munkákra vállalt többlet
jótállás időtartama a kötelezően előírt,
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően számítandó 36
hónapot meghaladó időszak vonatkozásában;
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0
3.Hátrányos
alkalmazása
0
Számítási hiba közlése:

helyzetű

munkavállalók

2018. szeptember 07-én az F-441/2018.
számú levélben került sor számítási hiba
közlésére
Érintett Ajánlattevő(k):
/1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Benyújtás határideje:
2018. szeptember 12-én 09:00 óra

Irreálisan alacsony ár vizsgálata:

Nem nyújtottak be irreálisan alacsony árat

Hiánypótlási felhívás [I.]

Megküldés dátuma:
2018. szeptember 07.
1. RÉSZ: Húsbolt kialakítása tekintetében
2.
RÉSZ:
Nonprofit
kialakítása tekintetében

szolgáltatóház

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása tekintetében
4. RÉSZ: Játszótér
kialakítása tekintetében
5. RÉSZ: Felnőtt
tekintetében
6. RÉSZ: Szent
tekintetében

és

parkolóhelyek

játszótér
Erzsébet

kialakítása
út

fásítása

Érintett Ajánlattevő(k):
/1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
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Benyújtás határideje:
2018. szeptember 12-én 09:00 óra

Ajánlattevők általi teljesítés:
/1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft. a számára előírt
hiánypótlást nem teljesítette

Közhiteles nyilvántartások lekérdezése:

Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartások
lekérdezését dokumentálta (kizáró okok)

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevő(k)
kiválasztására vonatkozó adatok

Bíráló bizottsági ülés dátuma (az értékelési 2018. szeptember 17. 10:00 óra
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő kiválasztása):
A bizottság által javasolt döntés:

A benyújtott nyilatkozatok alapján
ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és
érvénytelenség indoklása [Kbt. 69. § (2)
bekezdés szerint]:
1. RÉSZ: Húsbolt kialakítása tekintetében
2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház
kialakítása tekintetében
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató
terek kialakítása tekintetében
4. RÉSZ: Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása tekintetében
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
tekintetében
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
tekintetében
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1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a
hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be
dokumentumot)

A benyújtott nyilatkozatok alapján
ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve [Kbt.
69. § (2) bekezdés szerint]:
1. RÉSZ: Húsbolt kialakítása tekintetében
2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház
kialakítása tekintetében
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató
terek kialakítása tekintetében
4. RÉSZ: Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása tekintetében
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
tekintetében
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
tekintetében

1./
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Az érvényes ajánlatot tevők értékelési Érvényes Ajánlattevők sorrendje:
pontszámai (részletes számítás az 1.
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
melléklet szerint)
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
2.

RÉSZ:

Nonprofit

szolgáltatóház
13

kialakítása
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
I. helyezett
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Pontszám:
7000,0000
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Ajánlattevő(k) neve, címe, akik kerüljenek
felkérésre az alkalmasság és a kizáró okok
igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint:
1. RÉSZ: Húsbolt kialakítása tekintetében
2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház
kialakítása tekintetében
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató
terek kialakítása tekintetében
4. RÉSZ: Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása tekintetében
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
tekintetében
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
tekintetében
A Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi
Szolgáltató kft Ajánlatában benyújtotta az
alkalmasság és kizáró okok igazolására
vonatkozó dokumentumokat, így ajánlata
a benyújtott nyilatkozatok és igazolások
alapján érvényes, az alkalmasság és a
kizáró okok igazolására felkérés nem
szükséges.

Az eljárás eredményének megállapítása
Bíráló bizottsági ülés dátuma (eljárás 2018. szeptember 17. 11:00 óra
eredményének megállapítása):
Bizottság döntési javaslata (rész-ajánlattétel Az eljárás eredményessége:
esetén részenként):
Az eljárás eredményes

Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k)
neve
és
érvénytelenség
indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
15

Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

szolgáltatóház

1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása

1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
16

Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
1./
Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a
felvilágosítás kérésnek nem tett eleget, nem
nyújtott be dokumentumot)

Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és
indoklása:
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.

2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

szolgáltatóház

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
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Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.
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6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
1./
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a
Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott
nyilatkozatok
és
igazolások
alapján
érvényesnek nyilvánította.

A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és
indoklása:

1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.

2.
RÉSZ:
kialakítása

Nonprofit

Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

szolgáltatóház
Kereskedelmi

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
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legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek
kialakítása
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek
kialakítása
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
Lisznyai
Épitőipari
Szolgáltató kft

Kereskedelmi

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
Lisznyai

Épitőipari

Kereskedelmi
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Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati
dokumentumok,
iratok
vizsgálata
során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek,
valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

Fegyvernek, 2018. szeptember 17.

Tóth Róbert
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00046
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 7.971.283.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház kialakítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 17.379.497.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000

23

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 16.570.550.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek kialakítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 14.116.067.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 9.980.218.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET

PONTSZÁMÍTÁS
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása

Ajánlattevő
Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

Ajánlattevő

Nettó ajánlati ár
forintban (összesen) pontszám
(HUF)

súlyszám

s.psz.

100,0000

70

7000,0000

pontszám

súlyszám

s.psz.

(plusz) 0 hónap

0,0000

25

0,0000

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása

pontszám

súlyszám

s.psz.

0,0000

5

0,0000

nettó 3.295.500.-HUF

2 Kivitelezési munkákra
vállalt többlet jótállás
időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadásátvételi eljárás lezárását
követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak
vonatkozásában;

Lisznyai Épitőipari
Kereskedelmi
Szolgáltató kft

0 fő

AJÁNLATTEVŐK

PONTSZÁMOK ÖSSZESEN

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató
kft

7000,0000
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DÖNTÉSI JAVASLAT

Fegyvernek Város Önkormányzata részére a TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 azonosító
számú „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című projekt keretén belül kivitelezési
munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:
Fegyvernek Város Önkormányzata részére a TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 azonosító számú
„Zöld város kialakítása Fegyverneken” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok
ellátása
BIZOTTSÁGI ÜLÉS IDEJE:
2018. szeptember 17-én

11:00 óra

AZ ELJÁRÁS SORÁN BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:
2 db ajánlat érkezett
DÖNTÉS:
A

BIZOTTSÁGI TAGOK JAVASLATÁVAL EGYETÉRTEK, MELY SZERINT MEGÁLLAPÍTOM AZ
ALÁBBIAKAT:

1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes

Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
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A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.
2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház kialakítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes
Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
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tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.
3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes
Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.

4. RÉSZ : Játszótér és parkolóhelyek kialakítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes
Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
3

Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.
5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes
Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
4

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.
6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
Az eljárás eredményessége:
Az eljárás eredményes
Az ÉRVÉNYTELEN ajánlatot tevő(k) neve és érvénytelenség indoklása
(hivatkozva a Kbt. 73. §-ra):
Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás
kérésnek nem tett eleget, nem nyújtott be dokumentumot)
Az ÉRVÉNYES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételnek.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó Ajánlattevő ajánlatát a
benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján érvényesnek nyilvánította.
A NYERTES Ajánlatot tevő(k) neve és indoklása:
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való

5

tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas,
valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta.

Fegyvernek, 2018. szeptember 17.
………….…………………………………
Tatár László
polgármester
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10.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A TOP-2.2.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város
kialakítása Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
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közbeszerzési eljárás eredményéről
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önkormányzati határozat:

A „„TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása Fegyverneken” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eredményéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Város Önkormányzata a „„TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményérőlelnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről az
alábbiak szerint dönt:

1.RÉSZ: Húsbolt kialakítása
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat

7.971.283.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

8.169.979 Ft

Rendelkezésre álló forrás:

8.169.979 Ft
7.971.283 Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó

7000,0000

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

2. RÉSZ: Nonprofit szolgáltatóház kialakítása
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen

az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat

17.379.497.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

17.379.497 Ft

Rendelkezésre álló forrás:

17.379.497 Ft
17.379.497 Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

7000,0000

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

3. RÉSZ: Kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft

Ajánlattevő neve:

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft

Ajánlattevő címe, székhelye:

5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat

16.570.550.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

16.570.550 Ft

Rendelkezésre álló forrás:

16.570.550 Ft
16.570.550 Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

7000,0000

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

4. RÉSZ :Játszótér és parkolóhelyek kialakítása

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)

Az eljárás eredményes.

Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat

7.971.283.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

14.116.067 Ft

Rendelkezésre álló forrás:

14.116.067 Ft
14.116.067Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

7000,0000

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

5. RÉSZ: Felnőtt játszótér kialakítása
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft
5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

9.980.218.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

9.980.218Ft

Rendelkezésre álló forrás:

9.980.218Ft
9.980.218Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

7000,0000

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

Kiválasztás indoka

6. RÉSZ: Szent Erzsébet út fásítása
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft
5420 Túrkeve Szabadság út 7.
11501268-2-16

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat
érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték
arányú” ajánlatot ajánlotta

A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvénytelenek

Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
11442464-2-16

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak miatt: (a hiánypótlási felhívásnak és a felvilágosítás kérésnek nem tett eleget,
nem nyújtott be dokumentumot)
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Lisznyai Épitőipari Kereskedelmi Szolgáltató kft

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

5420 Túrkeve Szabadság Út 7.
11501268-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat

3.295.500.-HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0

Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása

0

Minőségi szempont

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

3.295.500 Ft

Rendelkezésre álló forrás:

3.295.500 Ft
3.295.500 Ft

Nettó vállalkozói díj:
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

7000,0000

igen
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek,
melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a
legjobb ár-érték arányú” ajánlatot ajánlotta

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevőkkel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. szeptember 24.

Tatár László
polgármester

KIVONAT – DÖNTÉSI JAVASLAT
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
Esély Otthon – Esély Fegyverneken
A fenti tárgyban létrehozott Bírálóbizottság szakmai munkáját megkezdte és megtárgyalta a tervezett
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges adatokat és információkat, elkészítette javaslatát a
beszerzés megvalósítására, melyet az alábbiak szerint kér elfogadni:
A Bírálóbizottság az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a
beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint:
Kbt. 16. § (1) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az
adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban
foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó
ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.
(2) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők
vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő
teljesít ilyen jellegű fizetést.
(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe
minden rész értékét be kell számítani.
(4) Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a továbbiakban:
működési egység) áll, a közbeszerzés - 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
megállapított - becsült értékének meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési
igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdasági
szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a
közbeszerzés becsült értékét az érintett különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.
(5) A Közbeszerzési Hatóság a becsült érték meghatározásának egyes módszereiről, illetve a
módszer megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki.

Kbt. 17. § (5) Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és
gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell
figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához
szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.)
vonatkozó előírásai:
A Kbt. 28. § (1) bekezdése különös hangsúlyt fektet ajánlatkérő felelősségére a közbeszerzési eljárás
megfelelő alaposságú előkészítése tekintetében a beszerzés tárgyának és becsült értékének pontos
meghatározása érdekében. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a becsült érték
meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat
során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.
Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése [Kbt. 28. § (2)
bekezdés].
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. fentiekben idézett rendelkezése nem
taxatív, hanem példálózó jellegű felsorolást tartalmaz, így az ajánlatkérők a közbeszerzés becsült

értékének meghatározására más olyan módszert is alkalmazhatnak, amely a becsült érték objektív
megállapítására alkalmas.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai:
13. § (1) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor − a Kbt. 17. § (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével − az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a
jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített
engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem
régebben készült − szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált −
költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban
felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az
építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az
építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a
közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a
közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált - költségbecslést kell irányadónak
tekinteni.
(2) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési
engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási
szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen).
(3) Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani.
Előző és szóban idézett további joganyagok valamint a rendelkezésre álló információk az alábbiak:
Ajánlatkérő a projekt megvalósításához kiviteli tervdokumentációt készíttetett, melynek része a
részletes építészeti-műszaki költségvetési kiírás (az építési beruházással kapcsolatban felmerülő
valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál
nem régebben készült, aktualizált költségbecslés).
Rendelkezésre áll továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési költségek kimutatása a
megvalósult szerződések alapján.
A beszerzés becsült értékének megállapításához vizsgálni szükséges az
kötelezettségek fennállását, így az alábbiakat vizsgálják és állapítják meg:
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon- Esély Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:

egybeszámítási

35.826.772.- HUF

Ajánlatkérő jelen projekten kívül az alábbi projektek kapcsán nyújtott be támogatási kérelmet, vagy
kapott támogatást:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint
Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel
építés becsült nettó költsége:
189.262.806.- HUF
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Közintézmények energetikai fejlesztése Fegyvernek Városban
építés becsült nettó költsége:
120.315.450.- HUF
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 Zöld Város kialakítása Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:
69.511.812.- HUF
BMÖFT/107-26/2017 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, Annaházi Óvoda felújítása
építés nettó költsége:
23.622.047.- HUF
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés
érdekében (több településen megvalósuló projekt)
építés becsült nettó költsége:
235.407.089.- HUF

2018. évi Startmunka program-eszközbeszerzése
árubeszerzés becsült nettó költsége:

28.998.879.- HUF

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
építés becsült nettó költsége:
158.980.610.- HUF
Az egybeszámítási körülmények kapcsán a jelen és kapcsolódó projektek körülményei, valamint a
Kbt. 17. § (5) bekezdés szerinti Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások egybeszámítása nem
indokolt.
A projekt részletes költségvetése alapján a beruházási költségek az alábbiak:
Jelen építési tevékenységhez
költségszámítás alapján):

kapcsolódó

nettó

költségek

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:
-

(tervhez

kapcsolódó

tervezői

35.826.772.- HUF,

melyből:

1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.
Projekt összes nettó költsége:

13.619.643.- HUF
8.751.578.- HUF
13.455.551.- HUF
35.826.772.- HUF,

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):

0 HUF

Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
Részekre bontás tilalmának vizsgálata:
Kbt. 19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával
megválasztani.
(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós
értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának
megkerülésére vezet.
(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás
megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva,
több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes
rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra
irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell
alapul venni.
(4) Ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e
törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás
alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek
a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000
eurónál, építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb, és
b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított
teljes becsült érték 20%-át.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a 111. § szerinti kivételek nem alkalmazhatók.
(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történő beszerzéskor külképviseletenként, a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrumok esetében
tagintézményenként, az országgyűlési képviselőcsoportok törvény alapján biztosított működési és
ellátási kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor képviselőcsoportonként és keretenként, az
ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 10. § (1)
bekezdésében említett szervek esetében pedig a részükre jóváhagyott részelőirányzatok terhére
megvalósítandó beszerzések vonatkozásában külön kell alkalmazni.

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.)
elemzése alapján:
a) műszaki - gazdasági funkcionális egység vizsgálata:
Ajánlatkérő által benyújtott vagy támogatott beszerzések vizsgálata alapján megállapítható,
hogy egybeszámítással kötelezett egyéb beruházása nincs Ajánlatkérőnek. Műszaki és
gazdasági funkciós egység egyik projekt vonatkozásában sem állapítható meg.
Az Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatási tevékenység nyújtása nem történik.
Fontos kiemelni az útmutatóból:
….. az azonos ajánlatkérő által fenntartott két különböző helyrajzi számon található óvoda
felújításának (amelyek mindegyike energetikai felújítást, az ablakok cseréjét, a fűtési rendszer
korszerűsítését és a homlokzat felújítását foglalja magában) értékét az ajánlatkérő nem
bonthatja részekre, amennyiben a beszerzés egyéb körülményei (például, hogy az egységes
igényként megfogalmazott beszerzéseket az ajánlatkérő egy időben kívánja megvalósítani) az
egyes beszerzések rendeltetésének azonosságára, felhasználásuk közvetlen összefüggésére
utalnak, azzal, hogy a különböző épületek a funkciójuk betöltésére önállóan nem, csak
együttesen alkalmasak. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységek különböző földrajzi helyszíneken
valósulnak meg, nem alapozza meg azok jogszerű részekre bontását. Ehhez hasonlóan,
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységeket különböző támogatáspolitikai
értelemben vett projektekből finanszírozzák, nem alapozza meg azok jogszerű részekre
bontását.
Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján az építési beruházások körében is
hangsúlyozandó, hogy a beszerzés tárgyának, rendeletetésének azonossága, és
felhasználásuk egymással közvetlen összefüggése a döntő szempontok annak vizsgálata
során, hogy a becsült értéküket részekre lehet-e bontani.
Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján a Közbeszerzések Tanácsa felhívja az építési
beruházások körében is a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy amennyiben a beszerzések egy
uniós támogatáspolitikai értelemben vett projekt keretében kerülnek megvalósításra, ez a tény
az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja a becsült érték meghatározása szempontjából,
hiszen a közösen elérendő projektcél önálló funkcionális egységet is létrehozhat.
b) a beszerzések tárgya és rendeltetése azonosságának és felhasználásuk egymással közvetlen
összefüggésének vizsgálata:
Ajánlatkérőnek egybeszámítással kötelezett egyéb beruházása nincs, azonos tárgy és
rendeltetés nem relevánsan értelmezhető, a felhasználás tekintetében az érintett helyszíneket
érintően további projekt nem valósul meg, egymással összefüggő projektek nincsenek.
c) az egységes tervezés és döntés elemzése:
A tervezési feladat egymástól különböző szervezetek bevonásával történt, elkülönített időben.
Döntések különböző időben részben azonos szervezet döntései.
d) ugyanazon ajánlatkérő személyének vizsgálata:
A vizsgált projektelemek ugyanazon Ajánlatkérőhöz kapcsolódnak.
e) azonos jogalap és azonos feltételek a szerződések megkötésekor:
A projektek különböző támogatáspolitikai környezetben születtek, eltérő jogalappal.
f)

időbeli összefüggés vizsgálata:
A megvalósítások ugyanazon gazdasági évben tervezettek.

g) Kbt. 19. § (4) alkalmazása:
Nem releváns.
A Bírálóbizottság megvizsgálva a fennálló projektek részekre bontásának körülményeit megállapítja,
hogy a jelen projekt összefüggésben áll további tervezett, vagy megvalósított beruházásokkal, az
egybeszámítási kötelezettségeket figyelembe véve állapítja meg a beszerzés becsült értékét.

Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó):
Építés költsége EFOP-1.2.11-16- 2017-00033:
Beszerzés becsült értéke összesen:

35.826.772.- HUF
35.826.772.- HUF

A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az
elvégzett vizsgálatok alapján: 35.826.772.- HUF.
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó
35.826.772.- HUF.
A Bírálóbizottság megvizsgálta az eljárási körülményeket és javasolja az alábbi eljárásrend
kialakítását:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó
szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás
kiválasztása.
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben
foglaltak szerint kell eljárni.
„115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő
– választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel
történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és
Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e
§ szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő
számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti
értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint
hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló
tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás
szabályainak alkalmazása esetén a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett
legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az
ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő
bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos
időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni,
hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni
azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.
(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”
„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás

keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával
egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési
dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”
Mivel nincs olyan beszerzési körülmény, mely indokolttá tenné a szabadon kialakított eljárási
körülmények alkalmazását, így a Bírálóbizottság egyértelmű javaslata a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti eljárásrend alkalmazása.
A Bírálóbizottság megvizsgálta a bevonni kívánt gazdasági szereplőket, javasolja a döntéshozónak az
alábbi vállalkozások bevonását:
Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi
felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az
ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet
ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-,
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.
A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. §
nem alkalmazandó.
Ajánlatkérő diszkriminációmentesen, a környezetében működő, a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett adatbázisban megjelenő hirdetmények alapján, elektronikus oldalakon, a környező
települések munkáinak megvalósítása során referenciákkal rendelkező teljesítőképes és szakmailag
megbízható vállalkozásokat kíván eljárásába bevonni, akiket az egyenlő bánásmód alapján választ ki.
A Bírálóbizottság munkája során Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselőtestülete javaslatára az
alábbi vállalkozásokat vizsgálta meg megbízhatóságuk, teljesítőképességük, szakmai referenciáik,
pénzügyi mutatóik, kkv. szerinti hovatartozásuk alapján:
1.

Cégnév:
Székhely:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

2.

Cégnév:
Székhely:

JÓZSA Építőipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5350 Tiszafüred, Igari út 61. pf. 132

3.

Cégnév:
Székhely:

Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.

4.

Cégnév:
Székhely:

Lisznyai Építőipari Kft.
5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.

5.

Cégnév:
Székhely:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

6.

Cégnév:
Székhely:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5331 Kenderes, Vasút út 5/a

7.

Cégnév:
Székhely:

KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.
4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 191.

8.

Cégnév:
Székhely:

FISCHER-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5231 Fegyvernek, Bajcsy-Zsilinszky út 10.

A Bírálóbizottság a vállalkozásokat a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból (e-cégjegyzék, ebeszámoló, MKIK nyilvántartás, honlapok információi) ellenőrizte és megállapította, hogy a nevezett
szervezetek közül a 8. FISCHER-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5231 Fegyvernek, BajcsyZsilinszky út 10.) az MKIK nyilvántartásban nem szerepel, így tevékenysége vonatkozásában
teljesítőképessége vitatható. A KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. az EKR rendszerben nem
regisztrált így meghívása nem lehetséges.
A nevezett szervezeteket a Bírálóbizottság nem javasolja ajánlattevőként az eljárásba bevonni.
A további vállalkozások mindegyike szakmai és pénzügyi előmenetele, céginformációi alapján
megbízható szakmai munkával teljesíteni képes a tervezett projektet, megbízható, mikro-, kis- és
középvállalkozások körébe tartozó gazdasági szereplő, az eljárásba bevonni érdemes.
A Bírálóbizottság megalkotta a közbeszerzési eljárás dokumentumait, melyet kér jóváhagyni:
Eljárási Dokumentumok ismertetése
A Bírálóbizottság munkája során a felelős közbeszerzési szaktanácsadó vezetésével részletesen
elemzi a beszerzésre vonatkozó eljárási dokumentumok tartalmát, az alkalmassági
minimumkövetelményeket, a kizáró okokat, az eljárási követelményeket, Ajánlatkérő, a Támogató
elvárásainak való megfelelés paramétereit.
A teljes iratanyagot közösen véleményt alkotva határozzák meg az eljárási Dokumentumok végleges
összeállítását, melyet a Döntéshozó elé terjeszteni kívánnak.
Fentiek alapján kéri a Bírálóbizottság az 1/2018. /IX.17./ részletes döntése jóváhagyását az alábbiak
szerint összegezve:
A Bírálóbizottság 1/2018./IX.17./ részletes döntési javaslata
Eljárás elnevezése:
Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés
szerint,”Esély Otthon – Esély Fegyverneken”
Rövidített elnevezés: Esély Otthon – Esély Fegyverneken
Eljárás tárgya:
építési beruházás
Eljárás tervezett forrása:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 forrás 100 % támogatási
intenzitással
Egybeszámítás szerinti becsült érték:
nettó 35.826.772.- HUF
Eljárás javasolt módszere, típusa:
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás
Ajánlatkérő jogosultsága:
Bejelentkezett és felülvizsgált Ajánlatkérő
Közbeszerzési Terv szerinti eljárás:
igen szerepel a Közbeszerzési Tervben (javaslat
alapján kerül felvételre)
Eljárási iratok elfogadása:
az Eljárási Dokumentumokat (Ajánlattételi Felhívás I.
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV.
kötet) a Bírálóbizottság elfogadja.
Javaslom a megnevezett gazdasági szereplők bevonását és az eljárás lefolytatását.
1. Ladányi és Társa Építőipari Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
2. JÓZSA Építőipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5350 Tiszafüred, Igari út 61. pf. 132
3. Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.
4. Lisznyai Építőipari Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
5. LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
6. CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5331 Kenderes, Vasút út 5/a
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I.

KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

EKR RENDSZERBEN SZEREPLŐ ADATOK
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL):
A felhasználói oldal címe: (URL):
Lebonyolító szerv(ek) adatai:

Fegyvernek Város Önkormányzata
EKRSZ – rendszerben generált
Fegyvernek
HU322
5231
Magyarország
Szent Erzsébet út 171.
Tatár László polgármester
hivatal@fegyvernek.hu
+36 56 / 556-010
+36 56 / 556-011
www.fegyvernek.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem
Nem
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:
II.1.2) Fő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés tárgya:
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Építési beruházás
45.00.00.00 - 7
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély
Fegyverneken
Építési beruházás az alábbi tárgyban:
2
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EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély
Fegyverneken három ajánlati rész alapján:

Otthon

–

Esély

1. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. AR: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
A projektben az alábbi elemek valósulnak meg:
Önkormányzati
lakóingatlanok
felújításával,
átalakításával
összesen 3 db önkormányzati ingatlanban összesen 8 db
bérlakás kialakítása.
Mindhárom felújítandó ingatlanról általánosságban elmondható,
hogy a teljes belső tér padlóburkolata, fal- és mennyezeti felületei
felújításra szorulnak. A meglévő korszerűtlen, magas fogyasztási
költséggel üzemeltethető elavult gépészeti- és villamoshálózat
szerkezetei lecserélésre kerülnek. A fenntartási, üzemeltetési
költségeket
jelentősen
befolyásoló
elavult
szerkezetek
korszerűsítése / cseréje időszerűvé vált. Az ingatlanok a
felújításával válik energia hatékonnyá, és egyben a város
közösségi céljait szolgáló költségkímélő bérelhető intézménnyé
(bérlakás).

Karakterszám-korlátozás okán további adatok a II.2.4) pontban.
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy napban:
1. AR: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. - 250
2. AR: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. - 70
3. AR: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. - 250
vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:
1. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. AR: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
Nem
A részajánlat kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja, a részekre
történő ajánlattételt engedélyezi az alábbiak szerint:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély
Fegyverneken három ajánlati rész alapján:

Otthon

–

Esély

1. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. AR: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély Fegyverneken
1. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 306 m2
 Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es
átfedéssel födémen 249 m2
 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy
3

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum






















építőlemezen 250 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat
előzetes leverésével 145 m2
Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló
(parkettapanel) úsztatott fektetése 90,68 m2
Fa nyílászáró szerkezetek bontása 54,1 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák 666,41
m2
Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó
falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása 274 m2
Diszperziós festés 681,41 m2
Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti
szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén 249 m2
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
erővel 50 m3
Földvisszatöltés
munkagödörbe
vagy
munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel 50 m3
Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén 26 m
Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén
26m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba 50 m
PP, PE, KPE nyomócső szerelése 66 m
Csővezetékek bontása 150 m
Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 120 m
PVC lefolyóvezeték szerelése 26 m
Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 120 m
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 13
db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény
elhelyezése 22 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 20
db
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése 18 db


II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
250
Kezdés dátuma – befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható:
Nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
4
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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
Nem
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély Fegyverneken
2. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti
pallóterítésse 211 m2
 Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 152 m2
 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással 64 m2
 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy
építőlemezen 50 m2
 Vakolatjavítás homlokzaton 40 m2
 CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 26,59 m2
 Lapburkolatok bontása 35,74 m2
 Parketta burkolat bontása 63 m2
 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének
felületelőkészítése 40,54m2
 Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben 52,83 m2
 Padlóburkolat készítése, lábazattal komplett beltérben 47,55
m2
 Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló
(parkettapanel) úsztatott fektetése 59,65 m2
 Belső festéseknél felület előkészítése 416,5 m2
 Diszperziós festés 416,5 m2
 Magastető hő- és hangszigetelése 152 m2
 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
5
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erővel 35 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba 35 m3
Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén 10
m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba 21 m
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban 55 m
Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről 70 m
Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 60 m
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos,
gumigyűrűs
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal 24 m
Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 60 m
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 11
db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény
elhelyezése 22 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 13
db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 4 db

II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
70
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
Nem
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elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély Fegyverneken
3. AR: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 336 m2
 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,
kézi erővel 40 m3
 Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű
felvésése, javítása 100 m2
 Válaszfal bontása 26,32 m2
 Teherhordó és kitöltő falazat készítése 38,6 m2
 Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 305 m2
 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással 42,8 m2
 Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással
38,6 m2
 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy
építőlemezen 260 m2
 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat
előzetes leverésével 90 m2
 Parketta burkolat bontása 100,97 m2
 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben 80,98 m2
 Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben 76 m2
 Padlóburkolat készítése, lábazattal komplett beltérben 80,98
m2
 Meglévő aljzat kiegyenlítése 139 m2
 Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló
(parkettapanel) úsztatott fektetése 139 m2
 Fa nyílászáró szerkezetek bontása 47,73 m2
 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák 835 m2
 Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó
falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása 304 m2
 Diszperziós festés 843 m2
 Magastető hő- és hangszigetelése 305 m2
 Munkaárok földkiemelése közművesített területen 60 m3
 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba 60 m3
 Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén 30
m
7
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Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba 50 m
Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 160 m
Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 160 m
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény
elhelyezése 22 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 24
db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 11 db

II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
250
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
Nem
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
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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:
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
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.
Az igazolási módok felsorolása és
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
rövid leírása:
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
[„… ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
az ajánlattevő, … nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, 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.
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.)
Kormányrendeletben
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, az Ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési
eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az Ajánlattételi felhívás megküldésénél
[Ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja] nem régebbi
keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.

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

Szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ha az ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági
szereplő
nyilatkozatának
valóságtartalmával
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a
kizáró okok tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt
igazolások benyújtására.
Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve
az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7),
(9) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is
támaszkodhat.
10
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Az Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
igazolását Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 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 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és
Nem
rövid leírása:
Az alkalmassági minimum
Nem
követelmények:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
rövid leírása:
Ajánlatkérő
a
kiválasztott
vállalkozások
műszaki
teljesítőképességét és megbízhatóságát ellenőrizte, ezen
túlmenően az alábbi kritérium teljesítését várja el:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetve szakmai alkalmassága - figyelemmel annak jellegére,
mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az
alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra,
tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni –
igazolható:
Az alkalmassági minimum
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
követelmények:
M1./A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 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). 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)
bekezdését is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 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. §11
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Ha alkalmassági
minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása

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) bekezdése szerint,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés 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.
M1./ Utalás az alkalmasság igazolására
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik
M1./ 1 fő szakemberrel, 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, 2. pontjában előírt Építési szakterület
„MV-É vagy MV-É-R” felelős műszaki vezetői jogosultság
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez
szükséges jogszabályi feltételeknek (végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel) és rendelkezik legalább 12 hónap felelős
műszaki vezetői gyakorlattal
vagy, a korábbi szabályozás szerinti 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet 1. melléklet I. Rész, 1. pontjában előírt „MV-Ép/A vagy
„MV-Ép/B” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és rendelkezik
legalább 12 hónap felelős műszaki vezetői gyakorlattal
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén
az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett,
az M/1.) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember(ek)rel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott
szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a
szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel - Az
ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni - a
kiválasztási eljárásában meggyőződött a bevonni kívánt
vállalkozások pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasságáról,
adataikat
és
pénzügyi
eredményeiket
közhiteles
nyilvántartásokból
ellenőrizte
és
megállapította
azok
alkalmasságát, teljesítőképességét. A bevont vállalkozások
megbízhatóságát Ajánlatkérő az elektronikus adatszolgáltatások
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(honlap, referencialista) körében ellenőrizte, a bemutatott
referenciákat megvizsgálta, műszaki szempontból a vállalkozások
teljesítőképességét
és
megbízhatóságát
egyértelműen
megállapította.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
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.
Meghiúsulási kötbér: 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 15%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattevő által vállalt időtartamban az igazolt teljesítéstől számítva
[értékelési részszempont].
III.1.5) Az ellenszolgáltatás
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
teljesítésének feltételei és / vagy
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
forint - HUF. Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. A pénzügyi
rendelkezésekre:
fedezet
rendelkezésre
áll.
A
finanszírozás
módja:
utófinanszírozás.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység
elvégzését Ajánlatkérő az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-162017-00033 Támogatói Szerződés szerint, „Esély Otthon – Esély
Fegyverneken” elnevezésű, a támogatási kérelemben és annak
mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek ESZAból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatásával finanszírozza.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének
100,000000 %-a. Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt
előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla
benyújtására

IV. szakasz: Eljárás

IV. 1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás:
Gyorsított eljárás:
Indokolás:

Tárgyalásos eljárás:

Igen
Nem
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend
alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás,
tekintettel a beszerzés becsült értékére.
Kbt. 115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a
háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a
közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
kapcsolatos.
Nem
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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:
Nem
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:
Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
Nem
IV. 2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
óra/perc:
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
óra/perc:

2018/10/12
10:00
HU

60
2018/10/12
12:00

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

Nem

V.2) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell az ajánlatba csatolni tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére!
2. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia lehet arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésére.
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3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) 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.
4. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 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. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
5. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
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:
Biztosítási összeg (éves keret):
A kivitelezés teljes összege
Megrendelő:
Ajánlatkérővel azonos
Kockázat viselési hely:
Megvalósítás helye
Önrész maximális mértéke:
100.000 Ft/kár
6. Értékelés:
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.”
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. útmutató alapján:
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli
vállalás) – a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap
garanciális időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati
időn felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen
120 hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10
pont).
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018/09/28
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I.

KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - KIEGÉSZÍTÉS

EKR RENDSZERBEN SZEREPLŐ ADATOK
KIEGÉSZÍTÉSE
(karakterszám-korlátozás okán az EKR rendszerben feltöltött ajánlattételi
felhívásban nem szereplő, de elvárt adatok)
Ajánlattételi felhívás II.2.5. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
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.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű többletjótállás
és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
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kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja
elő:
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) –
a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális
időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn
felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120
hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd
a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 hónap
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra
vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattevő.

Ajánlattételi felhívás III.1.1. szakasz kiegészítése:
KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
Kbt. 64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattételi felhívás III.1.3. szakasz kiegészítése:
AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az M1./ 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 M1./ 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.
Az M1./ pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 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 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 ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmával
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos határidő tűzésével kérheti
az érintett ajánlattevőt az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró
okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri fgyelembe 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 ki.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn
vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet
részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell – az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattételi felhívás III.1.4. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt.
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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) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
b) 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről.
c) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
d) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
e) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
f) az EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély Fegyverneken kapcsán a pályázati felhívás,
pályázati útmutatók, általános szerződéses feltételek alapján meghatározott előírások, szabályok
19.1.) Késedelmi kötbér
 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, a
szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
19.2.) Meghiúsulási kötbér
 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 15%-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;
e) az Ajánlattevő ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által a
szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
19.3.) Jótállás (értékelési szempont egyedi vállalás alapján)
 Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattevő által vállalt időtartamban az igazolt teljesítéstől számítva
[értékelési részszempont].
 A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
követelménynek, előírásnak, szabványnak.
 A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a
napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
 A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén a nyertes Ajánlattevő [Vállalkozó] köteles a hibát
térítésmentesen elhárítani, az Ajánlatkérő [Megrendelő] írásbeli hibabejelentése alapján.
 Ajánlattevő jótállása megszűnik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Ajánlatkérőt terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi
csapásból származik.
- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni
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Ajánlattételi felhívás III.1.5. szakasz kiegészítése:
AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan:
Az ellenszolgáltatás az igazolt szerződésben rögzített műszaki tartalom teljesítését követően Ajánlattevő
által benyújtott számla alapján átutalással - Magyar 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 foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló
törvény (Art.) szerint kell eljárni.
Előleg biztosításának lehetősége és módja:
- Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű összegre
tekintettel a Kbt. 135. § (8) bekezdésére. Az előleg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
Az ajánlatkérőként szerződő fél − vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt előleget
az ajánlattevő kérésére − a (2) bekezdés szerinti kivétellel − legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni.
-

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 az előleg mértékének 50 %-ban, a végszámlában a fennmaradó az előleg mértékének 50
%-ban köteles az előleg összegével elszámolni.

Számlabenyújtás lehetősége, részszámlázás
Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy
végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű
összegre;
b) az első részszámla az építési munkálatok 25 %-ának teljesítésével nyújtható be figyelemmel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére.
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.
Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolandó pénzügyi ütemterv tervezetet a fentiekkel összhangban kell
elkészíteni. Ajánlattevő jogosult a lehetőségként biztosított részszámlázási lehetőségek kapcsán kevesebb,
akár nulla darab részszámla benyújtására (kizárólag végszámla benyújtására) is.
A beruházás egyik ajánlati rész tekintetében sem építési hatósági engedélyköteles tevékenység, így a
teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. szerint, az egyenes adózás szabályai 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.
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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/A. §-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 foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

„(1) … 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.
(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. …”
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:
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a)

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
b) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
c) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
d) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt.
135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. szakasza (30-32/A §) valamint
a 2017. évi CL. törvény.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentumok részét képező szerződéstervezet rögzíti.

Ajánlattételi felhívás IV.1.1. szakasz kiegészítése:
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a beszerzés becsült
értékére.
Jogszabályi alapadatok:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le.
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben foglaltak
szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e
törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az
e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a)
pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően
összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás
szabályainak alkalmazása esetén a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett
legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az
ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az
ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség
szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam
alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az
eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági
szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.
(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött ajánlattételi felhívást.”
„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás
keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
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(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával
egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat,
majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét
és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”

Ajánlattételi felhívás IV.2. szakasz kiegészítése:
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételhez jelen Felhívást (I. kötet) és Ajánlattételi Dokumentációt készített (II. kötet)
illetve minden további szerződéses követelményt (III. kötet), műszaki iratanyagot (IV. kötet) jelen felhívással
egyidejűleg térítésmentesen elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen hozzáférhetővé teszi
a következő linken: https://ekr.gov.hu.
EKR Honlapcím:
http://ekr.gov.hu
Az eljárási dokumentumok kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer
használatával kerülnek megküldésre.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
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Ajánlattételi felhívás IV.2.4. szakasz kiegészítése:
AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
A meghatározott időtartam automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
szabályozott eset fordul elő.

Ajánlattételi felhívás IV.2.5. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.

Ajánlattételi felhívás V.2. szakasz kiegészítése:
EGYÉB FELTÉTELEK
5. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
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 vonás 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:
Biztosítási összeg (éves keret):
Megrendelő:
Kockázat viselési hely:
Önrész maximális mértéke:

A kivitelezés teljes összege
Ajánlatkérővel azonos
Megvalósítás helye
100.000 Ft/kár

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés feltétele a Biztosító Társaság
eredeti fedezetigazolása és a vonatkozó kötvény másolati irata a fenti biztosításra vonatkozóan. A
felelősségbiztosítási iratokból egyértelműen kiolvashatónak kell lennie az előírt adatoknak, így indokolt lehet
a Biztosítótársaság nyilatkozata a fenti körülményekre vonatkozóan.
6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a kapcsolattartó személy adatairól.
7. 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
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képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
8. 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).
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak 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 (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás
alkalmazását.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2) 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 felelős
fordításának kell tekinteni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan
formában is, ahol a papír alapon 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.
9. 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.
10. 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. A nyilatkozatot eredeti példányban szükséges
benyújtani tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére.
11. 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) 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.
12. 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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13. 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, 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.
14. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni
fokozott figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásaira.
17. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
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 az szakmai ajánlat részeként szükséges benyújtani.
19. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján
„az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek.…”
Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének
1. pontja tartalmazza.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősüljön.
Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését
követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre
tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának
(9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.
20. 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.
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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 fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
21. 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.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
23. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
24. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint Az
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
25. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.
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;
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján 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 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 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (3) bekezdései alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat.
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26. 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.
27. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt - az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja az EKR rendszer használatával.
28.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.
29. 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.
30. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek.
31. Jelen eljárás során keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
32. 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]
33. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a
rendelkezésre álló fedezet összege.
34. 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]
Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 39. § (3)
bekezdésben foglaltakra.
35. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
36. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
37. 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.
38. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában köteles 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 arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt.
39. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 138. § (1) bekezdés]
40. 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.
41. 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) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz
részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatározott mértéket.
42. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, tekintettel a Kbt. 115. §
(6) bekezdésére.
43. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
44. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentumokban (dokumentációban) nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni.
45. Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű
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dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. (Az említett egyenértékűségi igazolások figyelembe
vételével)
46. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint
Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot.
47. 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.
48. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok,
műszaki leírás, a helyszín ismerete és ajánlattevő felmérése alapján kell megadni.
49. 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.
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.
50. 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.
51. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének
személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell
benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell
bonyolítani.
52. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési kérelem
megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik
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II.

KÖTET – AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ, IRATMINTÁK

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve
is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás
vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS
INFORMÁCIÓK
1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
3. egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív
kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza
4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
5. hátrányos helyzetű munkavállaló: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
törvényben meghatározott fogalom;
6. innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új
szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek
célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások
elérése;
7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd
közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;
8. kapcsolt vállalkozás: az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató
ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, a)
amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol, b)
amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy c) amely a közszolgáltató
ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll;
9. közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a
koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető
hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető,
kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
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10. közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos
helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a
közbeszerzési dokumentumok előkészítése;
11. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy
meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást
megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás
megkezdésének időpontja;
12. közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre,
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 24a.3 közbeszerzési
szolgáltató: olyan szervezet vagy személy, amely járulékos közbeszerzési szolgáltatást kínál a piacon,
különösen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;
13. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke
meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel
kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság
(felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;
14. műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki
paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is
teljesítheti;
15. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott
fogalom
16. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben
foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat
17. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny
juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint
az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra
történő felajánlását
18. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
19. Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
20. cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a
cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum
aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

2.

Általános tájékoztatás, Ajánlattevő feladata

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást
megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.
Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat azon
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen
hozzáférhetővé teszi, akik a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján kiválasztásra kerültek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett és nyilvános további dokumentumok - a
közvetlen megküldés mellett – közvetlenül szintén hozzáférhetőek lesznek.
A közbeszerzési dokumentumok letölthetőek .doc, .xls és .pdf formátumban.
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A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és
.xls/slo/pdf formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az
előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
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.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a
Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő a 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. Az ajánlattevőnek e követelményekről külön nyilatkozatot nem
kell benyújtania.
Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás:
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
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon: 56/422-106
Fax: 56/422-106
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
Környezetvédelem:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Főosztályvezető: Dr. Nemes Gábor
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Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4
Telefon: 56/523-343
Fax: 56/343-768E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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
Szolnoki Járási Hivatala
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4.
Telefon: 56/510-840
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Telefon: 56/527-050
Fax: 56/527-051
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Telefon: 56/795-666
Fax: 56/795-694
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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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)
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

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.
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A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a
műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A hiánypótlás vagy felvilágosítás
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba, átalánydíjas szerződésre tekintettel 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, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor
[Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt
megkönnyítse az ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi
kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben
ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni,
ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása
javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja
ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az
ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére
bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel.
A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat
érvénytelenné minősítése lehet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az
ajánlat érvénytelennek minősül.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre
lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem
köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által
készített – hiteles fordítás készíttetésére. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel
az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentációban meghatározott
mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is,
ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási
megállapodás szolgál.
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 összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az
eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
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Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a
hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg
az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattevői kérdésekre adott
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem
másoknak nem fizet.
4.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaival összhangban kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
További részletek az I - IV. kötet szerint.
5.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag
írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási
formát. Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az EKR rendszer
alkalmazásával. A beérkezés tényét és időpontját vita esetén Ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni.
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdései az irányadók:
(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel … érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
(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 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.
Kiegészítő tájékoztatásra továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó:
(6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi … lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő
megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez … 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 … határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A Kbt. 115. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg
írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást megküldte.
A kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.
Ajánlattevők a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni kötelesek.
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Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll módunkban
választ adni!
Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást 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.
Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés küldése válik
szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál kézjeggyel kell ellátni.
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.
A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó napja
nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart.
6.

Az ajánlatok benyújtásának körülményei

Az ajánlattevőnek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészítenie, melyet az Ajánlattételi Felhívásban,
Dokumentációban rögzítettek szerinti formában és módon kell benyújtani, úgy hogy az alábbiakat is
figyelembe szükséges venni:
-

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha
Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell
ellátniuk a javításokat.

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
7.

Az ajánlatok bontása

Az ajánlat bontására a Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott feltételeknek
megfelelően kerül sor.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
8.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint
az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok előírásainak.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új
gazdasági szereplőre tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a beszerzés
tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 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.
A hiánypótlási eljárás az EKR rendszerben történik.
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9.

Az ajánlatok vizsgálata, értékelése

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 - amennyiben az ajánlattételi felhívásban előírta - alkalmazza a
Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat:

(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.
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.
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(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 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) pont ja 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 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.”
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.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70
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Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű többletjótállás
és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja
elő:
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) –
a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális
időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn
felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120
hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
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A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd
a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 hónap
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra
vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket
veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott
mértéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A nettó összes ajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot
és vállalkozói hasznot is.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció
és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között
minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az
ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás)
A többletjótállás mértékének megadását a kötelező mértékű 36 hónapon felül vállalt mértéket kell rögzíteni a
felolvasólapon. Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális
időszak a kötelező 36 hónap jótállási idővel azonos. A 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási
időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális
pontszámú értékelésben részesül.
Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli)
A becsatolt önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel
szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azonos
időszakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati idő számítása során csak egyszer vesz figyelembe.
Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.
A gyakorlati idő a műszaki vezetőként történt munkavégzés időszaka kerül értelmezésre, kérjük ezt
egyértelműen az önéletrajz iratban megjelölni.
Az Ajánlatkérő a megajánlott gyakorlati idő tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése
során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a
maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe.
A felelős műszaki vezető gyakorlatára vonatkozóan a benyújtott irat pontos adattartalma az irányadó, melyet
Ajánlatkérő a MEKON nyilvántartásában ellenőriz, valamint a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel járhat
el.

Kbt. 76. § (13) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek
biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak
megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén
az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.
A Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján 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.
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10. Üzleti titok
A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:
(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
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.
(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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
11. Ajánlati kötöttség
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
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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. Egyéb közlendők
Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb.
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább
egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani.
Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban
meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatához csatoljon nyilatkozatot,
melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a
kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb.
Érvénytelen azaz ajánlat, mely olyan terméket vagy műszaki megoldást tartalmaz, mely nem
egyenértékű az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban szereplő termékkel vagy
műszaki megoldással, vagy ha az ajánlat az egyenértékűségi igazolását nem (a hiánypótlást követően sem)
tartalmazza. Az egyenértékűség vizsgálatára szakértő bevonható.
Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással
kapcsolatos szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevők
ajánlatukban nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki
megoldást a szállítás során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb igények
alól ajánlatkérőt mentesítik.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja, a fenti rendeletben foglaltak
elfogadását.
Ajánlattevőnek összeférhetetlenségi körülményeiről nyilatkoznia kell.
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.
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(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 – részajánlattételi 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].
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.
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.
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.
Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a vállalkozási szerződés tervezet, Ajánlatkérő kéri annak
áttanulmányozását.
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.
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.
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.
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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.
Az Ajánlattevő a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket az Ajánlatkérővel minden esetben köteles
egyeztetni és elfogadtatni.
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.
Ajánlatkérő az ajánlattevők munkájának megkönnyítése érdekében az árazatlan költségvetést
elektronikusan bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó
ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, melyet elektronikus
formátumban kell az szakmai ajánlat részeként benyújtani.
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.
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.
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.
(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.
Minden anyagnak és elvégzett munkának, amelyet az Ajánlattevőnek kell beszerezni vagy elkészítenie a
kötelező szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
Az Ajánlattevő jogosult és köteles ellenőrizni az Ajánlatkérő által szolgáltatott műszaki dokumentumokat és
ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.
A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű
utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és arról az Ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíteni.
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.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő nem jár le, ha
az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás
alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §
(2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában
összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább
huszonnégy óráig
nem elérhető.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés szerinti esetben is
köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap
álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattételi határidő
módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés]
miatt a módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt
határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is
kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által, vagy más
érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen
hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére
rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés]
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását
követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az ajánlatkérő
akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt
azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem
teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az
EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat a 13. pont szerinti iratjegyzék szerinti sorrendben
állítsák össze! A nem releváns nyilatkozatokat áthúzva, aláírás nélkül kérjük nemleges formában lehetőség
szerint csatolni!
13. Iratjegyzék

EKR rendszer
szerinti mintairatok

Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat
6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat
10. sz. mintairat

11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Felolvasólap
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerződés feltételeire
Iratanyag megnevezése
Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban
foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról - nem kötelező irat
Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartóról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről
(szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az üzleti titokról (EKR rendszer szerinti irat is elfogadott)

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben

14. sz. mintairat

Ajánlattevői saját nyilatkozatok

15. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki,
szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság – adott esetben

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat
18. sz. mintairat

Nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosításról

19. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat egyéb előírt feltételekről

20. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről

21. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az előlegről
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Mintairatok
22. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése

23. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

24. sz. mintairat

Pénzügyi ütemterv
Árazatlan költségvetés beárazott formában
Aláírási címpéldány
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem - adott esetben
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Fordítás - adott esetben
Nyilatkozat fordításról - adott esetben

Mintairatok

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

Iratanyag megnevezése
A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok

25. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján

26. sz. mintairat

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (FMV)

27. sz. mintairat

Előszerződés mintairat FMV bevonására
Felelős műszaki vezető végzettségének igazolása (diplomamásolat)
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában,
úgy együttes adóigazolás
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1. számú mintairat

AJÁNLAT - FEDŐLAP
______________________________________________
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
Esély Otthon – Esély Fegyverneken

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő neve:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Ajánlatkérő azonosító:

AK15741

ELJÁRÁSI ADATOK
Eljárás neve:

Esély Otthon – Esély Fegyverneken

Eljárás tárgya:

építési beruházás

Eljárás típusa:

Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás

Projektazonosító:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033

Szerződés típusa:

Vállalkozási szerződés

AJÁNLATTEVŐ ADATAI
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzéki száma:

Ajánlattevő cégszerű aláírása:
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2. számú mintairat

TARTALOMJEGYZÉK

EKR rendszer
szerinti
mintairatok

Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat

6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat
10. sz. mintairat

11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Felolvasólap
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerződés feltételeire
Iratanyag megnevezése
Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q)
pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartóról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőkről (szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az üzleti titokról

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott

Oldalszám

esetben
14. sz. mintairat

Ajánlattevői saját nyilatkozatok

15. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság –
adott esetben

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat

18. sz. mintairat

Nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosításról

19. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat egyéb előírt feltételekről

20. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről

21. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az előlegről

22. sz. mintairat

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

23. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

24. sz. mintairat

Pénzügyi ütemterv
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Mintairatok

Iratanyag megnevezése
Árazatlan költségvetés beárazott formában
Aláírási címpéldány
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Fordítás - adott esetben
Nyilatkozat fordításról - adott esetben
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem- adott
esetben

Oldalszám

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok (amennyiben az ajánlat során nyújtja be Ajánlattevő)
25. sz. mintairat

26. sz. mintairat
27. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettség
igazolása (diplomamásolat)
Előszerződés mintairat FMV bevonására
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, úgy együttes adóigazolás

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély Otthon –
Esély Fegyverneken tárgyban Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére

Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó
……………….…. HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Minőségi szempont

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon - Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
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3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
Befejezés dátuma
*pl. 2016. év 1.
2016. év 6. hónap
hónap
*pl. 2016. év 8.
2016. év 10. hónap
hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és beosztások
ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély Otthon –
Esély Fegyverneken tárgyban Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére

Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó
……………….…. HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Minőségi szempont

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon - Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
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3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
Befejezés dátuma
*pl. 2016. év 1.
2016. év 6. hónap
hónap
*pl. 2016. év 8.
2016. év 10. hónap
hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és beosztások
ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély Otthon –
Esély Fegyverneken tárgyban Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő részére

Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó
……………….…. HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

……………….…. hónap

Minőségi szempont

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon - Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
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3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
Befejezés dátuma
*pl. 2016. év 1.
2016. év 6. hónap
hónap
*pl. 2016. év 8.
2016. év 10. hónap
hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és beosztások
ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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4. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában, 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
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;
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j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan 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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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5. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a 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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

62

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
6. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy ajánlatunkat a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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7. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a Kbt. 66. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:
___* mikrovállalkozásnak minősül;
___* kisvállalkozásnak minősül;
___* középvállalkozásnak minősül;
___* törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásnak minősül.

*jelölendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. § szerint:
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos
adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati
joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e
törvény szerinti KKV-t kell érteni./
Az irat csatolása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem kötelező!
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8. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a kapcsolattartóról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyt nevezem ki:

Kapcsolattartó személy neve:

……………………………..................................

Beosztása:

……………………………..................................

E-mail cím:

……………………………..................................

Telefonszám:

……………………………..................................

Fax szám:

……………………………..................................

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
___* 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

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
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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10. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőkről (szervezetenként)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
___* 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:
………………………………………………………*
Azon Ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen
szervezet erőforrásaira támaszkodunk:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.) pontja alapján;

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.
*jelölendő/kitöltendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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11. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattételi felhívás / 12.) pont / Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.) pont vonatkozásában
Szakember neve:

…………………………………………

Kamarai nyilvántartási szám:

…………………………………………

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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12. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az üzleti titokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban 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.
(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
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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
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza. Ezen nyilatkozat az EKR rendszer szerinti nyilatkozattal megegyező irat. Eltérés esetén az EKR
rendszer szerinti irat az irányadó.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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13. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
előzőekben tett nyilatkozatom alapján ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, mely kapcsán nyilatkozom, hogy az
üzleti titokként megjelölt és kezelt információ vagy adat nyilvánosságra hozatala az alábbiak szerint okoz
aránytalan sérelmet vállalkozásunk számára:

Részletes indokolás:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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14. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
saját nyilatkozatok
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alább felsorolt saját nyilatkozatokat kívánom csatolni:

1.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

2.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

3.
4.

___* nem kívánok további saját nyilatkozatot tenni

* jelölendő

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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15. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a közbeszerzési iratok elérésére
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
hogy Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) szerint kiírt közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély
Otthon – Esély Fegyverneken"
- a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton az ajánlattételi felhívásban megadott címről az EKR
rendszerben és ajánlatkérő honlapján az ajánlattételi határidő lejártáig teljes körben megkaptam, átvettem,
elértem, így az ajánlattételhez kapcsolódó minden irattal és információval rendelkeztem.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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16. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
az

ajánlattételi

felhívás

III.1.3.)

/

Műszaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

-

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!

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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17. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
az

ajánlattételi

felhívás

III.1.3.)

/

Műszaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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18. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a szakmai felelősségbiztosításról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

___* rendelkezünk az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS pontjában meghatározott
építési-szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottaknak mindenben
megfelelően a keret építésszerelés biztosításba történő fedezetbe vonást, valamint az engedményezési
bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezzük és annak megtörténtét bizonyító fedezetigazolást
ajánlatkérő részére, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átadjuk.

___* nem rendelkezünk

az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS pontjában

meghatározott építési-szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, vállaljuk,
hogy nyertességünk esetén az előírt tartalommal a biztosítást megkötjük és annak megtörténtét bizonyító
fedezetigazolást ajánlatkérő részére, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés feltétele a Biztosító Társaság eredeti
fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan.

* jelölendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
egyéb előírt feltételekről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a) az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vettünk,
továbbá, tudomással bírunk arról, hogy a szerződés megkötését követően viseljük annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható szakmai
gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jeleztük. Az
ellenszolgáltatás összege az ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt
mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a
dokumentációban meghatározottak megvalósulásához.
b) az építéssel érintett területen az ingatlan megközelítését csak úgy, mint a sürgősségi ellátást és
katasztrófa elhárítást folyamatosan biztosítjuk.
c) a munkavégzés időtartama alatt gondoskodunk 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 megszüntetjük.
d) a munkavégzés időtartama alatt felvonulási területet minimalizáljuk, a kivitelezés teljes ideje alatt
feladatunk az építési terület oly módon történő lezárása, amely biztosítja az épület biztonságos és
zavartalan működését
e) az összeférhetetlenséget megvizsgáltam, nem áll fenn összeférhetetlenségi körülmény
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés: Amennyiben cégbírósági változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az
„Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
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20. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
az egyenértékűségről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)
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

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT TERMÉK

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT

MEGNEVEZÉSE

EGYENÉRTÉKŰ TERMÉK MEGNEVEZÉSE

…
Nyilatkozom, hogy a fenti termékek egyenértékűek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő
termékekkel.

___* NEM AJÁNLOK MEG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET, AZ AJÁNLATOMBAN
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN ELŐÍRT TERMÉKEKKEL.

SZEREPLŐ TERMÉKEK MEGEGYEZNEK AZ

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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21. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
az előlegről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlati rész)

___* előleget igénybe kívánok venni ………………….….. Ft összegben.

___* előleget nem kívánok igénybe venni.

* jelölendő

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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22. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
szabadalmi védjegy nyilatkozat
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

az általunk teljesítendő 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. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom
továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így
különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állunk.

Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt szellemi
alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes körűen elismerjük, azok kezelésének a
Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és betartjuk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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23. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
közhiteles nyilvántartásokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi közhiteles nyilvántartások szerint kívánom
igazolni vállalásunkat:

ELEKTRONIKUS, HATÓSÁGI

INTERNETES ELÉRHETŐSÉG

IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNY VAGY ADAT
NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE

…
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

[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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24. számú mintairat

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
a tervezett számlarendről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi pénzügyi tervet kívánom teljesíteni:
......................................................................... (ajánlat rész)
1. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

2. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

3. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

Végszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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25. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban 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 MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG KÖRÉBEN
SZAKEMBER NEVE
VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG
KAMARAI JOGOSULTSÁG MEGNEVEZÉSE
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ

- KAMARAI

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
ELEKTRONIKUS ELÉRÉSI ÚT (NYILVÁNTARTÁS,
KAMARAI NÉVJEGYZÉK)

FOGLALKOZTATÁSI FORMA
MŰSZAKI VEZETŐI GYAKORLAT HÓNAP EGYSÉGBEN

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személye eltérő!
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26. számú mintairat

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
műszaki alkalmasság megállapításához
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Felelős műszaki vezető
…………………………………….. (Születési idő)
…………………………………………… (Anyja neve)
……………………………………………. (Adóazonosító jel / adószáma)

Az Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem
tudatában az alábbi szakmai önéletrajzom nyújtom be

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Lakcím:

Mettől meddig (év)

Jelenlegi munkahely
(mettől, (év, hónap)

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Jelenlegi munkahely
Foglalkoztatási forma
Kapcsolattartó, akinél a
megnevezése, munkakör
megjelölése
műszaki vezetői gyakorlat
ismertetése (műszaki
(munkaviszony/egyéb
ellenőrizhető (név, e-mail
vezetői tevékenységre foglalkoztatási viszony stb.)
cím telefonszám)
való utalás kötelező)

Korábbi munkahelyek, munkakörök
Mettől meddig (év,
hónap)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése
(műszaki vezetői tevékenységre való utalás kötelező)

Kapcsolattartó, akinél a
műszaki vezetői gyakorlat
ellenőrizhető (név, e-mail
cím telefonszám)
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KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA
Korábbi szakmai tapasztalat
Ellátott funkciók, feladatok és
műszaki vezetői gyakorlat
ismertetése
beosztások ismertetése (műszaki
hónap egységben
vezetői tevékenységre való utalás
kötelező)

Pl.: Római Katolikus Templom Pl.:
Felelős
műszaki
vezetői Pl. összes műszaki vezetés
rekonstrukciója, Budapest VI. kerület tevékenység a teljes megvalósítás a kivitelezésnél 8 hónap*
2015. év 10 hótól - 2016. 5. időszakában*
hónapig*

Nyilatkozom, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő az Esély Otthon tárgyú, EFOP1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély Otthon – Esély Fegyverneken
című
közbeszerzési
eljárásában
a
megvalósítás
teljesítésében,
mint
.................................................................... Ajánlattevő szakembere részt veszek, az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
Szakmai kamarai nyilvántartási szám
Azon elektronikus elérési út (honlapcím), ahol az
adott jogosultság ellenőrizhető
A felelős műszaki vezető bevonásának formája

Pl. munkaviszony megbízás, alvállalkozó,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet*

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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
Felelős műszaki vezető

Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személye eltérő!

Melléklet: végzettséget igazoló irat
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27. számú mintairat

ELŐSZERZŐDÉS
felelős műszaki vezetői tevékenység ellátására
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 és gyakorlattal.
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
……………………………… felelős műszaki vezetői teendőinek ellátásával.
2.2.
Megbízott kijelenti, 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 „…………………..felelős műszaki vezetői beosztásban. Kijelenti továbbá, hogy nincs
más 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 összege .................................................... HUF.

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.
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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 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) 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.

Dátum ………………………...

……………..............…………..………
Megbízó

………………………………………………
Megbízott
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II.

KÖTET

Szerződéstervezet
(az ajánlatban nem szükséges csatolni, sem a szerződéstervezetet sem a mellékleteit)

A SZERZŐDÉS AJÁNLATI RÉSZENKÉNT KERÜL MEGKÖTÉSRE!
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III.

ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
Amely létrejött egyrészről
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
Tel.:
Fax.:
Email:

Fegyvernek Város Önkormányzata
Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tatár László polgármester
15736534-2-16
10045002-00341369-00000017
+36 56 / 556-010
+36 56 / 556-011
hivatal@fegyvernek.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Ajánlatkérő/Megrendelő),
másrészről
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszáma:
Statisztikai számjele:
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:
Pénzforgalmi számlaszám:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Ajánlattevő/Vállalkozó)
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek)
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:
1. PREAMBULUM
1.1. Előzmények
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.) 115.
§ alapján Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés
szerint, Esély Otthon – Esély Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban:
„Közbeszerzési Eljárás”).
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen
szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az értékelési
szempontokra tekintettel a legjobb ár/értékarányú érvényes ajánlatot tette.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként,
az eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció, műszaki és tervezői iratok és a Kivitelező által
benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó műszaki dokumentációt,
műszaki leírást, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét, továbbá minden
egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából
megfelelőnek találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tette.
Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:
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1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben
2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben
2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben
2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

1.2. Szerződés tárgya
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély
Otthon – Esély Fegyverneken.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció és a tervek tartalmazzák.
A teljesítés helyei:
1. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
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.
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1.4. Dokumentumhierarchia
Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Megrendelő Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély Otthon – Esély Fegyverneken című közbeszerzési
ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, a pályázati felhívás előírásai, az ajánlattevők által feltett
kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az
eljárásban 2018. …………………. -én adott írásos ajánlata a Felekre nézve kötelező érvényűek.
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. PÉNZÜGYI KÖRÜLMÉNYEK
2.1.Vállalkozói díj
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő Fegyvernek Város
Önkormányzata, Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés
szerint, „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített
projekt elszámolható költségeinek ESZA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában finanszírozza, melyhez megrendelő önerőt - saját forrást - biztosít.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
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:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
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.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a szerződés 2.1.
pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.
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2.2.Előleg kifizetése
A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a –
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-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 Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2.
részszámlából az előleg mértékének 50 %-ban, a végszámlában a fennmaradó az előleg mértékének 50 %ban köteles az előleg összegével elszámolni.
Vállalkozó
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
előleget kíván igénybe venni.

………………….,- Ft
………………….,- Ft
………………….,- Ft

Ahol a beruházás nem hatósági engedélyköteles, az előleg összege bruttó összeg.
2.3. ÁFA fizetés
Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle
követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás egyik ajánlati rész tekintetében sem építési hatósági
engedélyköteles.
Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben
(továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.
Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem
tartozik. (egyenes adózás).
2.4. Számlázás és teljesítésigazolás
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt,
valamint a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. §
(1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint történik, figyelembe véve az Art-ben foglaltakat.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla
benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű
összegre;
b) az első részszámla az építési munkálatok 25 %-ának teljesítésével nyújtható be figyelemmel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére.
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.
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.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes
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műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
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.
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.
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.
A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.)
alkalmazandó.
2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő 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 foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
„(1) … 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. …”
Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól.
Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.
A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény minden esetben alkalmazandó.
3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK
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 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. Elszámolás formája
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).
3.5. Szerződést kötő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák
meg:
a) Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának
megfeleltethető tételt,
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b)
c)

Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer:
programrendszer vagy MVH ÉNGY rendszer
vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.

TERC

ETALON

4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt határidőben;
a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét biztosítani;
az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni;
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;
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;
a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
utó-felülvizsgálati eljárást tartani;
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. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napját követően
8 napon 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;
a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor,
legkésőbb a munkaterület átadásával;
Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az
átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni;
Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület
átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;
Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok
megszüntetésére felhívni;
Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;
Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek
elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;
Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot,
szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;
Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során
gondoskodni;
Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint
tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
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;
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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;
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 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;
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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”). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős,
utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése
céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
Munkaterület
8 napon belül.

átadás-átvétel

tervezett

napja:

A

szerződéskötés

napjától

számított

A teljesítés határideje:
Szerződéskötéstől számított:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. 250. nap,
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. 70. nap,
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. 250. nap.
Előteljesítés megengedett.
Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és
hibamentes műszaki átadás-átvétellel.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a
vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény,
munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy
a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet
betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás
időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt.
141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
7.TELJESÍTÉS HELYE
A teljesítés helyei:
1. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
NUTS kód: HU322
8. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással:
Ajánlati részenként értelmezve:
Biztosítási összeg(éves keret):
A kivitelezés teljes összege: ...............................................
Megrendelő:
Fegyvernek Város Önkormányzata
Kockázat viselési hely:
Megvalósítás helye
Önrész maximális mértéke:
100.000 Ft/kár
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

97

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
a Megrendelő teljesítési helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért
felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.
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.
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, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
9.1. Szerződésszegés
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a kötbérterhes határidőt nem tartja be.
Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből) anyagi hátránya
származik, akkor Vállalkozó a késedelemből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.
9.2. Szerződés 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 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.
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Megrendelő 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.
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/naptári nap azaz:
A késedelmi kötbér napi mértéke:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
………………….,- Ft/nap
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
………………….,- Ft/nap
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
………………….,- Ft/nap
azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.



A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, a
szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

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 15%-ának megfelelő mértékű, azaz:
A meghiúsulási kötbér mértéke:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
………………..Ft
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
………………..Ft
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
………………..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, Szavatosság
 Vállalkozó
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
…............... hónap
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
…............... hónap
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
…............... hónap
jótállást vállal (összességében), az igazolt teljesítéstől számítva.
 A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
követelménynek, előírásnak, szabványnak.
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-

A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a
napon, amikor Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhárítani,
a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján.
Vállalkozó jótállása megszűnik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Megrendelőt
terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi
csapásból származik.
A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni,

9.4. Vegyes rendelkezések, egyéb vállalások
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:
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
Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a műszaki teljesítést.
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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.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb
érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.
Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői
nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.
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.
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 hulladéknyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.
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.).
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.
12.

UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT

A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven
belül utó-felülvizsgálati eljárást tarthatnak. 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

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):
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,
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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.
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.
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:
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.
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.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
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.
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 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.
Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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
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szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
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.
Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt
elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
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.
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.
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.
A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott és egyébként
az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre
vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése
során kizárólag új anyagokat használhat fel.
15. KIFOGÁSOK, JOGVITA
A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek
rendezni.
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.
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.
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
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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.
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 Felek – értékhatártól függően – a
Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki
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.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek
maradéktalan megtartását.
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.
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.

Fegyvernek, 2018. …………………… hó …... napján

_____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tatár László Polgármester
Megrendelő

Fegyvernek, 2018. …………………… hó …... napján

_____________________________________________
……………………………..
……………………………………………………….
………………………………. ügyvezető
Vállalkozó – Kivitelező

Mellékletek:
Felelősségbiztosítás fennállásának igazolása
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IV.

KÖTET

Műszaki Dokumentáció
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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános követelmények
1.1. A dokumentáció tartalma a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények
szerint készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. A dokumentációt a jogerős
építési vagy létesítési hatósági engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni:
Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült.
A tervezett beruházás egyik ajánlati rész tekintetében sem hatósági engedélyköteles tevékenység.
1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi
sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:
1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli
elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,
Elvárt állapot: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
szerinti követelményrendszer teljesülése I. minőségi osztály szerint
1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket,
szolgáltatásokat,
Egyéb a jelen dokumentációban és tervekben meghatározott befolyásoló körülményen kívül
nem vizsgált.
1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt
elkészítendő munkákat.
A műszaki iratanyag illetve a rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírás alapján
meghatározott tevékenységek végzendők el azzal a kitétellel, hogy a megvalósítás
teljeskörűségét biztosítani kötelező, így minden olyan munka is elvégzendő, mely az
üzembiztos teljeskörű és I. osztályú minőség biztosításához elengedhetetlenül szükséges.
Valamennyi olyan tevékenységet és munkát is köteles elvégezni kivitelező, mely a kivitelezési
vagy építési tervekben vagy a költségvetési kiírások bármelyikében szerepel.
1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény
jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően,
az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.4. A dokumentáció tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább
1.4.1. a meglévő építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket,
műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő, a szükséges feltárások alapján
készített műszaki szakvéleményeket (pl. a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára
vonatkozó
tartószerkezeti,
közegészségügyi,
biztonsági
megállapításokat
és
követelményeket),
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.4.2. azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi
feltételként határozza meg,
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,
Nincsenek különleges feltételek.
1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli
korlátozásokat és időjárási körülményeket.
Nincsenek befolyásoló körülmények.
2. Részletezett követelmények
2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
2.1.1.1.
az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,
Építés-kivitelezési vállalkozási szerződés EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély
Fegyverneken
2.1.1.2.
az építési munkahely megjelölése,
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1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
2.1.1.3.
az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége,
kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.1.1.4.
az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),
Átalakítás, felújítás.
2.1.1.5.
az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.
Befejezés tervezett határideje:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. - 2019.06.30.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. - 2018.12.31.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. - 2019.06.30.
2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
2.1.2.1.
jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési
(létesítési) engedély,
egyik ajánlati rész tekintetében sem építési hatósági engedélyköteles tevékenység
2.1.2.2.
felmentések, valamint eltérési engedélyek.
Nem releváns
2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
Nem releváns, nincs.
2.1.3.1.
az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti
tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények,
munkavégzési időszak korlátozása stb.),
Nem releváns, nincs.
2.1.3.2.
a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép,
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).
Koordinációs értekezletek alkalmával bejelentett igény szerinti szolgáltatások.
2.2. Közbeszerzési műszaki leírás
2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
2.2.1.1.
telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés,
üzemeltetés stb.,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.1.2.
az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és
azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes
meghatározása.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek,
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki
követelmények meghatározásával,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.2.
részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott
megoldásokat,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.3.
megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.3. Műszaki tervek:
2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az
elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az
építmények, illetve energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
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2.3.2.

általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények,
keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése,
méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás
ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-,
szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai,
amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.4. Árazatlan költségvetési kiírás.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
A Kbt. (7) alapján az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés-mentes
leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes
gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy
előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell,
hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, költségvetésben és tervekben található anyagok, jelölések,
típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki
megoldás jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett
a megadottakkal legalább egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani!
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11.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tatár László polgármester

Tárgy:

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 „Esély Otthon – Esély
Fegyverneken” című projekt közbeszerzési eljárás
megindításáról

Előterjesztés jellege:

Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló

Melléklet:

3

Készítette:

Nardai Dániel

Véleményezésre megküldve:
Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 25.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges a Képviselő-testület döntése az alábbiakról:
Közbeszerzési terv – 37/2018 (III.08.)
Döntés a Bizottság összetételéről –
Döntés az eljárásba bevonni kívánt ajánlattevőkről –
Döntés az eljárás megindításáról – jelen ülés keretében
Döntés az eljárás dokumentumainak elfogadásáról – jelen ülés keretében
.................../2018.(IX.27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egybeszámítási és a részekre
bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak
szerint:
Egybeszámítás utáni beszerzés becsült értéke:
35.826.772.- HUF
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
Esély Otthon – Esély Fegyverneken valamint a 2018 évi költségvetése alapján
(45000000-7) elhatározza közbeszerzési eljárások megindítását, A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó
szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt melléklet szerint a
közbeszerzési tervsort elfogadja az EKR rendszerében az eljárást felveszi a becsült
költséggel.
4.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 35.826.772- Ft.
5.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás forrása:
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés nettó forrását:
Támogatás:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 támogatói okirat alapján:
35.826.772.- HUF
Rendelkezésre álló forrás:
35.826.772.- HUF

6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja:
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció,
Szerződéstervezet,
Műszaki dokumentáció.
Közbeszerzési tervsort tartalmazó irat
7.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy
az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplőknek küldje meg:
1. Ladányi és Társa Építőipari Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
2. JÓZSA Kft., 5350 Tiszafüred, Igari út 61. pf. 132
3. Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út
13/a.
4. Lisznyai Építőipari Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
5. LAD-ÉP Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
6. CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5331 Kenderes, Vasút út 5/a
8.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról határoz és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Szatlóczki Attila
4.) Török Eszter
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
8.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
9.) Horváth Ferenc, műszaki ellenőr
Fegyvernek, 2018. szeptember 25.
Tatár László
polgármester

KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGOK
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZATA
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
Esély Otthon – Esély Fegyverneken
Alulírott
Név:

………………………………..

mint Fegyvernek Város Képviselőtestületének tagja, a fenti tárgyú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárásban, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 25. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény
nem

áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban tudomásomra jutott, a Ptk. 81. §. (3)
bekezdésében meghatározott, közérdekű, illetve nyilvános adatnak nem minősülő adatot, üzleti titokként
kezelem, az eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése
előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének
jogkövetkezményeiről felvilágosítottak, azokkal tisztában vagyok. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eljárás
során előálló összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentem.
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját kezűleg írom alá.
Tudomásul vettem az alábbi vonatkozó szabályozásokat is:

Kbt. 25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében
olyan személy vagy szervezet – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -,
amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a. az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet,
b. az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen
és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a. a köztársasági elnök,
a. az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
b. a Kormány tagja,

c.
d.
e.
f.
g.

a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
a legfőbb ügyész,
az Alkotmánybíróság elnöke,
az Állami Számvevőszék elnöke,
a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai
Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
h. a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló
szervezet.
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a
(3)-(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési
eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az
e § szerinti összeférhetetlenség.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen
az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a. akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve
a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának
megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b. aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett
részt,
c. akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges
árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét
meghaladó információt.
(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást
megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét,
hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az
esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon
elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az
ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.

Fegyvernek, 2018. .............................. hó .......... nap

……………………………………………………………….
Képviselő-testületi tag
………………………………….. (név)

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken
a) a közbeszerzés
tárgya

EFOP-1.2.11-162017-00033
Esély Otthon – Esély
Fegyverneken

b) a közbeszerzés tervezett mennyisége

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - Esély Otthon – Esély
Fegyverneken három ajánlati rész alapján:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
A projektben az alábbi elemek valósulnak meg:
Önkormányzati lakóingatlanok felújításával,
átalakításával összesen 3 db önkormányzati
ingatlanban összesen 8 db bérlakás kialakítása.
Mindhárom felújítandó ingatlanról általánosságban
elmondható, hogy a teljes belső tér padlóburkolata, falés mennyezeti felületei felújításra szorulnak. A meglévő
korszerűtlen, magas fogyasztási költséggel
üzemeltethető elavult gépészeti- és villamoshálózat
szerkezetei lecserélésre kerülnek. A fenntartási,
üzemeltetési költségeket jelentősen befolyásoló elavult
szerkezetek korszerűsítése / cseréje időszerűvé vált. Az
ingatlanok a felújításával válik energia hatékonnyá, és
egyben a város közösségi céljait szolgáló költségkímélő
bérelhető intézménnyé (bérlakás).

c) a
közbeszerzésre
irányadó
eljárási rend

d) a tervezett
eljárás fajtája

e) az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

f) a szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2018. év
Harmadik
negyedév
szeptember
hónap

2019. év
Második
negyedév
június hónap

További információk:
Forrás megnevezése:
Szerződés típusa:
Szerződés időtartama (mennyiség):
1. AR: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. AR: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. AR: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Szerződés időtartama (időegység):
Beszerzés becsült értéke:

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 forrás
építés kivitelezési vállalkozási szerződés
250
70
250
nap
35.826.772.- HUF

Jóváhagyva: 2018/09/27 KT ülésen

________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata

KIVONAT – DÖNTÉSI JAVASLAT
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
A fenti tárgyban létrehozott Bírálóbizottság szakmai munkáját megkezdte és megtárgyalta a tervezett
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges adatokat és információkat, elkészítette javaslatát a
beszerzés megvalósítására, melyet az alábbiak szerint kér elfogadni:
A Bírálóbizottság az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a
beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint:
Kbt. 16. § (1) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az
adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban
foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó
ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.
(2) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők
vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő
teljesít ilyen jellegű fizetést.
(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe
minden rész értékét be kell számítani.
(4) Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a továbbiakban:
működési egység) áll, a közbeszerzés - 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
megállapított - becsült értékének meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési
igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdasági
szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a
közbeszerzés becsült értékét az érintett különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.
(5) A Közbeszerzési Hatóság a becsült érték meghatározásának egyes módszereiről, illetve a
módszer megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki.

Kbt. 17. § (5) Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és
gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell
figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához
szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.)
vonatkozó előírásai:
A Kbt. 28. § (1) bekezdése különös hangsúlyt fektet ajánlatkérő felelősségére a közbeszerzési eljárás
megfelelő alaposságú előkészítése tekintetében a beszerzés tárgyának és becsült értékének pontos
meghatározása érdekében. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a becsült érték
meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat
során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.
Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése [Kbt. 28. § (2)
bekezdés].
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. fentiekben idézett rendelkezése nem
taxatív, hanem példálózó jellegű felsorolást tartalmaz, így az ajánlatkérők a közbeszerzés becsült
értékének meghatározására más olyan módszert is alkalmazhatnak, amely a becsült érték objektív
megállapítására alkalmas.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai:
13. § (1) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor − a Kbt. 17. § (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével − az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a
jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített
engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem
régebben készült − szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált −
költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban
felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az
építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az
építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a
közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a
közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált - költségbecslést kell irányadónak
tekinteni.
(2) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési
engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási
szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen).
(3) Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani.
Előző és szóban idézett további joganyagok valamint a rendelkezésre álló információk az alábbiak:
Ajánlatkérő a projekt megvalósításához kiviteli tervdokumentációt készíttetett, melynek része a
részletes építészeti-műszaki költségvetési kiírás (az építési beruházással kapcsolatban felmerülő
valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál
nem régebben készült, aktualizált költségbecslés).
Rendelkezésre áll továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési költségek kimutatása a
megvalósult szerződések alapján.
A beszerzés becsült értékének megállapításához vizsgálni szükséges az
kötelezettségek fennállását, így az alábbiakat vizsgálják és állapítják meg:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energetikai

egybeszámítási

korszerűsítése

120.315.450.- HUF

Ajánlatkérő jelen projekten kívül az alábbi projektek kapcsán nyújtott be támogatási kérelmet, vagy
kapott támogatást:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint
Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel
építés becsült nettó költsége:
189.262.806.- HUF
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon- Esély Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:

35.826.772.- HUF

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 Zöld Város kialakítása Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:
69.511.812.- HUF
BMÖFT/107-26/2017 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, Annaházi Óvoda felújítása
építés nettó költsége:
23.622.047.- HUF
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés
érdekében (több településen megvalósuló projekt)
építés becsült nettó költsége:
235.407.089.- HUF
2018. évi Startmunka program-eszközbeszerzése
árubeszerzés becsült nettó költsége:

28.998.879.- HUF

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
építés becsült nettó költsége:
158.980.610.- HUF
Az egybeszámítási körülmények kapcsán a jelen és kapcsolódó projektek körülményei, valamint a
Kbt. 17. § (5) bekezdés szerinti Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások egybeszámítása nem
indokolt.
A projekt részletes költségvetése alapján a beruházási költségek az alábbiak:
Jelen építési tevékenységhez
költségszámítás alapján):

kapcsolódó

nettó

költségek

(tervhez

kapcsolódó

tervezői

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken:
építés becsült nettó költsége:
120.315.447.- HUF,
- melyből:
1. ajánlati rész: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
2. ajánlati rész: Központi Óvoda energetikai felújítása
3. ajánlati rész: Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
Projekt összes nettó költsége:

60.106.113.- HUF
30.664.149.- HUF
29.545.185.- HUF
120.315.447.- HUF,

Tevékenységenként:
Módosított tervezői költségvetés adatai:
Adatok magyar forintban

TÉTEL

POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KÖNYVTÁR

ÓVODA

KÖLTSÉG

KÖLTSÉG

KÖLTSÉG

Nettó

Nettó

Nettó

Utólagos külső oldali szigetelés

25 483 079

14 098 303

12 934 130

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés

10 807 190

6 626 784

3 788 326

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése

16 760 800

3 818 202

7 279 222

0

5 001 896

3 320 737

7 055 044

0

3 341 734

60 106 113

29 545 185

30 664 149

Akadálymentesítés
Napelem
ÖSSZESEN

Támogatási szerződés adatai:

TÉTEL

POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KÖNYVTÁR

ÓVODA

KÖLTSÉG

KÖLTSÉG

KÖLTSÉG

Nettó

Nettó

Nettó

Utólagos külső oldali szigetelés

25 483 079

14 098 302

12 934 130

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés

10 807 190

6 626 786

3 788 326

Fűtési / HMV / rendszer korszerűsítése

16 760 800

3 818 204

7 279 222

0

5 001 897

3 320 737

7 055 044

0

3 341 734

60 106 113

29 545 189

30 664 149

Akadálymentesítés
Napelem
ÖSSZESEN

Tevékenységi összesítő:
Módosított tervezői költségvetés adatai:
Adatok magyar forintban

TÉTEL

KÖLTSÉG
Nettó

Utólagos külső oldali szigetelés

52 515 512

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés

21 222 300

Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése

27 858 224

Akadálymentesítés

8 322 633

Napelem

10 396 778

ÖSSZESEN

120 315 447

Támogatási szerződés adatai:
Adatok magyar forintban

TÉTEL

KÖLTSÉG
Nettó

Utólagos külső oldali szigetelés

52 515 511

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés

21 222 302

Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése

27 858 226

Akadálymentesítés

8 322 634

Napelem

10 396 778

ÖSSZESEN

120 315 451

A kerekítések okán az utólagos külső oldali hőszigetelés munkák során 1 Ft önerő vállalása
szükséges, mely a Könyvtár épület esetében merül föl.
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):

0 HUF

Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
Részekre bontás tilalmának vizsgálata:

Kbt. 19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával
megválasztani.
(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós
értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának
megkerülésére vezet.
(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás
megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva,
több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes
rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra
irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell
alapul venni.
(4) Ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e
törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás
alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek
a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000
eurónál, építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb, és
b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított
teljes becsült érték 20%-át.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a 111. § szerinti kivételek nem alkalmazhatók.
(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történő beszerzéskor külképviseletenként, a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrumok esetében
tagintézményenként, az országgyűlési képviselőcsoportok törvény alapján biztosított működési és

ellátási kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor képviselőcsoportonként és keretenként, az
ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 10. § (1)
bekezdésében említett szervek esetében pedig a részükre jóváhagyott részelőirányzatok terhére
megvalósítandó beszerzések vonatkozásában külön kell alkalmazni.
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.)
elemzése alapján:
a) műszaki - gazdasági funkcionális egység vizsgálata:
Ajánlatkérő által benyújtott vagy támogatott beszerzések vizsgálata alapján megállapítható,
hogy egybeszámítással kötelezett egyéb beruházása nincs Ajánlatkérőnek. Műszaki és
gazdasági funkciós egység egyik projekt vonatkozásában sem állapítható meg.
Az Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatási tevékenység nyújtása nem történik.
Fontos kiemelni az útmutatóból:
….. az azonos ajánlatkérő által fenntartott két különböző helyrajzi számon található óvoda
felújításának (amelyek mindegyike energetikai felújítást, az ablakok cseréjét, a fűtési rendszer
korszerűsítését és a homlokzat felújítását foglalja magában) értékét az ajánlatkérő nem
bonthatja részekre, amennyiben a beszerzés egyéb körülményei (például, hogy az egységes
igényként megfogalmazott beszerzéseket az ajánlatkérő egy időben kívánja megvalósítani) az
egyes beszerzések rendeltetésének azonosságára, felhasználásuk közvetlen összefüggésére
utalnak, azzal, hogy a különböző épületek a funkciójuk betöltésére önállóan nem, csak
együttesen alkalmasak. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységek különböző földrajzi helyszíneken
valósulnak meg, nem alapozza meg azok jogszerű részekre bontását. Ehhez hasonlóan,
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységeket különböző támogatáspolitikai
értelemben vett projektekből finanszírozzák, nem alapozza meg azok jogszerű részekre
bontását.
Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján az építési beruházások körében is
hangsúlyozandó, hogy a beszerzés tárgyának, rendeletetésének azonossága, és
felhasználásuk egymással közvetlen összefüggése a döntő szempontok annak vizsgálata
során, hogy a becsült értéküket részekre lehet-e bontani.
Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján a Közbeszerzések Tanácsa felhívja az építési
beruházások körében is a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy amennyiben a beszerzések egy
uniós támogatáspolitikai értelemben vett projekt keretében kerülnek megvalósításra, ez a tény
az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja a becsült érték meghatározása szempontjából,
hiszen a közösen elérendő projektcél önálló funkcionális egységet is létrehozhat.
b) a beszerzések tárgya és rendeltetése azonosságának és felhasználásuk egymással közvetlen
összefüggésének vizsgálata:
Ajánlatkérőnek egybeszámítással kötelezett egyéb beruházása nincs, azonos tárgy és
rendeltetés nem relevánsan értelmezhető, a felhasználás tekintetében az érintett helyszíneket
érintően további projekt nem valósul meg, egymással összefüggő projektek nincsenek.
c) az egységes tervezés és döntés elemzése:
A tervezési feladat egymástól különböző szervezetek bevonásával történt, elkülönített időben.
Döntések különböző időben részben azonos szervezet döntései.
d) ugyanazon ajánlatkérő személyének vizsgálata:
A vizsgált projektelemek ugyanazon Ajánlatkérőhöz kapcsolódnak.
e) azonos jogalap és azonos feltételek a szerződések megkötésekor:
A projektek különböző támogatáspolitikai környezetben születtek, eltérő jogalappal.
f)

időbeli összefüggés vizsgálata:
A megvalósítások ugyanazon gazdasági évben tervezettek.

g) Kbt. 19. § (4) alkalmazása:
Nem releváns.

A Bírálóbizottság megvizsgálva a fennálló projektek részekre bontásának körülményeit megállapítja,
hogy a jelen projekt összefüggésben áll további tervezett, vagy megvalósított beruházásokkal, az
egybeszámítási kötelezettségeket figyelembe véve állapítja meg a beszerzés becsült értékét.
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó):
Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044:
Beszerzés becsült értéke összesen:

120.315.447.- HUF
120.315.447.- HUF

A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az
elvégzett vizsgálatok alapján: 120.315.447.- HUF.
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó
120.315.451.- HUF.
A kerekítések okán az utólagos külső oldali hőszigetelés munkák során 1 Ft önerő vállalása
szükséges, mely a Könyvtár épület vonatkozásában merül föl. Mivel a projekt kapcsán további
rendelkezésre álló a tevékenységi sorok alapján biztosított, így a többletforrás a későbbiekben
átcsoportosítással biztosítható lehet.
Előzőek alapján a projekt magvalósításához javasolt eljárásrend kiválasztása:
A Bírálóbizottság javaslata:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó
szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás
kiválasztása.
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben
foglaltak szerint kell eljárni.
„115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő
– választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel
történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és
Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e
§ szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő
számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti
értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint
hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló
tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás
szabályainak alkalmazása esetén a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett
legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az
ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő
bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos
időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni,
hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni
azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”
„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás
keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával
egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési
dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”
Mivel nincs olyan beszerzési körülmény, mely indokolttá tenné a szabadon kialakított eljárási
körülmények alkalmazását, így a Bírálóbizottság egyértelmű javaslata a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti eljárásrend alkalmazása.
Bevonni tervezett vállalkozások vizsgálata:
Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi
felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az
ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet
ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-,
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.
A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. A 113. §
nem alkalmazandó.
Ajánlatkérő diszkriminációmentesen, a környezetében működő, a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett adatbázisban megjelenő hirdetmények alapján, elektronikus oldalakon, a környező
települések munkáinak megvalósítása során referenciákkal rendelkező teljesítőképes és szakmailag
megbízható vállalkozásokat kíván eljárásába bevonni, akiket az egyenlő bánásmód alapján választ ki.
A Bírálóbizottság munkája során Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselőtestülete javaslatára az
alábbi vállalkozásokat vizsgálta meg megbízhatóságuk, teljesítőképességük, szakmai referenciáik,
pénzügyi mutatóik, kkv. szerinti hovatartozásuk alapján:
1.

2.

3.

4.

5.

Cégnév:

Energy Hungary Energetikai Zrt.

Székhely:

3526 Miskolc, Szeles u. 67-69

Cégnév:

Boldizsár és társa Építőipari és Szolgáltató Bt.

Székhely:

5350 Tiszafüred, Morgó út 26

Cégnév:

Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.

Székhely:

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.

Cégnév:

MALOM-BAU Építőipari és Kereskedelemi Kft.

Székhely:

5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.

Cégnév:

LADARCHI Kft.

Székhely:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 58.

A Bírálóbizottság a vállalkozásokat a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból (e-cégjegyzék,
ebeszámoló, MKIK nyilvántartás, honlapok információi) ellenőrizte és megállapította, hogy a Boldizsár
és társa Építőipari és Szolgáltató Bt. az EKR rendszerben nem regisztrált, tájékoztatása szerint nem
kíván elektronikus közbeszerzési eljárásban részt venni, így a Bírálóbizottság javasolja az alábbi
gazdasági szereplő bevonását:
6.

Cégnév:

Lisznyai Kft.

Székhely:

5435 Túrkeve, Szabadság út 7.

A további nevezett szervezetek mindegyike szakmai és pénzügyi előmenetele, céginformációi alapján
megbízható szakmai munkával teljesíteni képes a tervezett projektet, megbízható, mikro-, kis- és
középvállalkozások körébe tartozó gazdasági szereplő, az eljárásba bevonni érdemes.
Eljárási Dokumentumok ismertetése:
A Bírálóbizottság munkája során a felelős közbeszerzési szaktanácsadó vezetésével részletesen
elemzi a beszerzésre vonatkozó eljárási dokumentumok tartalmát, az alkalmassági
minimumkövetelményeket, a kizáró okokat, az eljárási követelményeket, Ajánlatkérő, a Támogató
elvárásainak való megfelelés paramétereit.
A teljes iratanyagot közösen véleményt alkotva határozzák meg az eljárási Dokumentumok végleges
összeállítását, melyet a Döntéshozó elé terjeszteni kívánnak.
A Bírálóbizottság 1/2018. /IX.10./ részletes döntési javaslata
Eljárás elnevezése:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,”Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken”
Rövidített elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
Eljárás tárgya:
építési beruházás
Eljárás tervezett forrása:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
forrás
100
%
támogatási intenzitással
Egybeszámítás szerinti becsült érték:
nettó 120.315.447.- HUF
Eljárás javasolt módszere, típusa:
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás
Ajánlatkérő jogosultsága:
Bejelentkezett és felülvizsgált Ajánlatkérő
Közbeszerzési Terv szerinti eljárás:
igen szerepel a Közbeszerzési Tervben (javaslat
alapján kerül felvételre)
Eljárási iratok elfogadása:
az Eljárási Dokumentumokat (Ajánlattételi Felhívás I.
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV.
kötet) a Bírálóbizottság elfogadja.
Javaslom a megnevezett gazdasági szereplők bevonását és az eljárás lefolytatását.
1. Energy Hungary Energetikai Zrt., 3526 Miskolc, Szeles u. 67-69
2. Lisznyai Kft. 5435 Túrkeve, Szabadság út 7.
3. Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.
4. MALOM-BAU Kft., 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.
5. LADARCHI Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 58.
Melléklet: Eljárási Dokumentumok (Ajánlattételi Felhívás I. kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet,
Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet)
Kelt: Fegyvernek, 2018. szeptember 27.

12.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló

Melléklet:

3

Készítette:

Nardai Dániel

Véleményezésre megküldve:
Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 27.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésére
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges a Képviselő-testület döntése az alábbiakról:
Közbeszerzési terv – 37/2018 (III.08.)
Döntés a Bizottság összetételéről –
Döntés az eljárásba bevonni kívánt ajánlattevőkről –
Döntés az eljárás megindításáról – jelen ülés keretében
Döntés az eljárás dokumentumainak elfogadásáról – jelen ülés keretében
.................../2018.(IX.27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egybeszámítási és a részekre
bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak
szerint:
Egybeszámítás utáni beszerzés becsült értéke:
120.315.447.- HUF
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-201600044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken valamint a 2018 évi költségvetése alapján (45000000-7) elhatározza közbeszerzési eljárások megindítását, A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és
tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban
foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó eljárás
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt melléklet szerint a
közbeszerzési tervsort elfogadja az EKR rendszerében az eljárást felveszi a becsült
költséggel.
4.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 120.315.451Ft.
5.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás forrása:
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés nettó forrását:
Támogatás:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 támogatói okirat alapján:
120.315.451.- HUF
Rendelkezésre álló forrás:
120.315.451.- HUF

A kerekítések okán az utólagos külső oldali hőszigetelés munkák során 1 Ft önerő vállalása szükséges, mely a Könyvtár épület vonatkozásában merül föl. Mivel a projekt
kapcsán további rendelkezésre álló a tevékenységi sorok alapján biztosított, így a többletforrás a későbbiekben átcsoportosítással biztosítható lehet. Az önerő nettó 1 Ft mértékben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll
6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja:
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció,
Szerződéstervezet,
Műszaki dokumentáció.
Közbeszerzési tervsort tartalmazó irat
7.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplőknek küldje meg:
1. Energy Hungary Energetikai Zrt., 3526 Miskolc, Szeles u. 67-69
2. Lisznyai Kft. 5435 Túrkeve, Szabadság út 7.
3. Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út
13/a.
4. MALOM-BAU Kft., 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.
5. LADARCHI Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 58.
8.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú
közbeszerzési eljárást megindításáról határoz és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Angyal Csaba
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó/műszaki ellenőr
7.) Szatlóczki Attila
8.) Nardai Dániel
Fegyvernek, 2018. szeptember 25.
Tatár László
polgármester

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő neve:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Ajánlatkérő azonosító:

EKRSZ_84570080

Ajánlatkérő képviselő:

Tatár László polgármester

ELJÁRÁSI ADATOK
Eljárás neve:

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken

Eljárás tárgya:

építési beruházás

Eljárás típusa:

Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
Tanácsadó neve:

Bakos László

Tanácsadó címe:

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.

Lajstromszám:

Jóváhagyás:

00171

ELLENJEGYZEM
Bakos László
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

Lajstromszám:00171
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TARTALOMJEGYZÉK

I.

KÖTET

Ajánlattételi Felhívás – EKR szerinti
Ajánlattételi Felhívás – EKR rendszer karakterkorlát miatti
kiegészítése

II.

KÖTET

Ajánlattételi Dokumentáció, iratminták

III.

KÖTET

Szerződéstervezet

IV.

KÖTET

Műszaki dokumentáció
-

műszaki leírás
Tervezői iratanyagok

-

kivitelezési tervdokumentáció

-

árazatlan költségvetési kiírások

-

hatósági engedély, engedélymentes nyilatkozat
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I.

KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

EKR RENDSZERBEN SZEREPLŐ ADATOK
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL):
A felhasználói oldal címe: (URL):
Lebonyolító szerv(ek) adatai:

Fegyvernek Város Önkormányzata
EKRSZ – rendszerben generált
Fegyvernek
HU322
5231
Magyarország
Szent Erzsébet út 171.
Tatár László polgármester
hivatal@fegyvernek.hu
+36 56/556-010
+36 56/556-011
www.fegyvernek.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem
Nem
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:
II.1.2) Fő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés tárgya:

Építési beruházás
45.00.00.00 - 7
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A projekt keretein belül megvalósul a Polgármesteri Hivatal, a
Központi Óvoda és a Könyvtár épületeinek homlokzati
hőszigetelése,
nyílászáróinak
cseréje,
zárófödémének
hőszigetelése és az épületek épületgépészeti korszerűsítése. A
Polgármesteri Hivatal épületére napelemes rendszer kerül
telepítésre. Az Óvoda és a Könyvtár épületén projektarányos
akadálymentesítési munkák valósulnak meg
Karakterszám-korlátozás okán további adatok a II.2.4) pontban.
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy napban:
270
vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Hrsz.: 173
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. Hrsz.: 2569
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. Hrsz.: 2571
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
Igen
A részajánlat kizárásának indoka(i):

II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
energetikai korszerűsítése

Polgármesteri

Hivatal

45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Hrsz.: 173
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítése
 Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB)
elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben 103 m2

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból 351,31
m2
 Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás
kötőanyagú vakolatréteg felhordása84,46 m2
 Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból,
alumíniumból, polisztirolból 200,8 m
 Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött
horganylemezből 42,4 m
 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése 6 db
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése 115x225 cm 14 db
 Szilikátfestések,
kálivízüveg
kötőanyagú,
nagy
vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát
falfestés 100, 4 m2
 Talajnedvesség elleni szigetelés 84,46 m2
 Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés
aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen
93,76 m2
 Lapostető hő- és hangszigetelése 93,76 m2
 Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes
felületen, 515,52 m2
3
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Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett
hőszigetelő rendszerrel 56,4 m2
Térburkolat
készítése
rendszerkövekből
8
cm-es
vastagsággal, 24,78 m2
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, 7 db
Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, A 37X 6/4" simavégű 25 m
Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus
szelep 32 db
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 1db
Trina Solar gy., TSM-260 PD05A 260 Wp polikristályos
napelemek 66 db
1 darab Inverter előtti elosztó (DC oldali) a tervben
meghatározottak szerint 1 klt.

II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
270
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
Nem
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
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II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai
felújítása
45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. Hrsz.: 2569
2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai
felújítása
 Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB)
elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben 61,142 m2
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból 267,05
m2
 Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, PVC-ből, ablakkávára,
56,4 m
 Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött
horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig 42,4 m
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba 185x70 m 1 db
 Külső
fafelületek
fedőmázolása,
színes
lazúr
bevonóanyaggal, 40 m2
 Talajnedvesség elleni szigetelés; 67,57 m2
 Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 67,57 m2
 Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 305,71 m2
 Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag
elhelyezve, vízszintes felülete 23 m2
 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett
hőszigetelő rendszerrel, 132,32 m2
 Térburkolat
készítése
rendszerkövekből
8
cm-es
vastagsággal, 15,88, m2
 Járda javítás, Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának
készítése, 7,14 m2
 Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák átszerelése 4db
 CW fém vázszerkezetre szerelt 120 cm magas előtétfal 2
rtg. impregnált, 15 cm vastag falazat készítése 12,5 mm vtg.
gipszkarton 1 m2
 Ivóvíz
vezeték,
Ötrétegű
cső
szerelése
préselt
csőkötésekkel PEX-AL-PEX cső 16x2 mm 17 m
 diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér
vagy gyárilag színezett festékkel 18,45 m2
 Kent szigetelés készítése zuhanyzókba, vízszintes és
függőleges felületen egyaránt 14,69 m2
 Taktilis és optikai vezető akrilith csík, 5 cm széles csíkokból,
0,2 cm magasságban helyszínen öntve, 99,27 fm
 Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, tartószerkezettel, 20m
 Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése menetes
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kötéssel, 40 kW, menetes 1 db
Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, kondenzációs
kazán elhelyezése és bekötése, 1 db
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt
égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok
részére, 1 db
Trina Solar gy., TSM-260 PD05A 260 Wp polikristályos
napelemek, 31 db
1 darab Inverter előtti elosztó (DC oldali) a tervben
meghatározottak szerint, 1 klt.
AC oldali kábel erőátviteli (MT 5x4 hossza l=40m), és
egyenpotenciál kiépítéséhez 1klt.

II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
270
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
Nem
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
6
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elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.
II. 2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége:

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
energetikai korszerűsítése

Könyvtár

épületének

45.00.00.00 - 7
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. Hrsz.: 2571
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének
energetikai korszerűsítése
 Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB)
elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben 68,71 m2
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból,
kombinált kötőanyagú vékonyvakolat készítés 234,79 m2
 Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból,
alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból 201,6m
 Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött
horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig 34,6 m
 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó
140x210 cm 2 db
 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül
175x175 cm 7 db
 Szilikátfestések,
kálivízüveg
kötőanyagú,
nagy
vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát
falfestés 80,64 m2
 Talajnedvesség elleni szigetelés; 55,09 m2
 Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott
vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen,
55,09 m2
 Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, 343,55 m2
 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett
hőszigetelő rendszerrel 195,72 m2
 Térburkolat
készítése
rendszerkövekből
8
cm-es
vastagsággal, 22,35 m2
 Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák átszerelése 7 db
 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,
kavicsbetonból, salakbetonból 10,4 m2
 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes
tartószerkezetbe, 0,28 t
 Beton rámpa készítése helyszínen kevert betonból, 2,4 m3
 Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből,
nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 2,2 m2
 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfelületen, mázas kerámiával 24,6 m2
 Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfelületen, 8,91 m2
 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott
falnyílásba, 2 db
 Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros
7
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rögzítéssel 14,7 m
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér
vagy gyárilag színezett festékkel, 19,4 m2
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből 14,2
m2
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába fektetve 48 m
Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes
szerelőlapra, 3 db
Komplett vészjelző rendszer kiépítése 1 klt.
Ivóvíz
vezeték,
Ötrétegű
cső
szerelése
préselt
csőkötésekkel PEX-AL-PEX cső 16x2 mm 19 m
Merida egyenes kapaszkodó rozsdamentes 845 mm
elhelyezése 1 db
Taktilis és optikai vezető akrilith csík, 5 cm széles csíkokból,
0,2 cm magasságban helyszínen öntve, burkolathoz képest
kontrasztos színben 42 fm.
Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel 10 m
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt
égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok
részére, 1db

II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi kritérium:
Igen
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül)
15
hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül)
15
hónap egységben
Költség kritérium:
Nem
Ár kritérium:
Igen
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
70
HUF egységben
II.2.6) Becsült érték:
Nem
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:
270
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:
8
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
Nem
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
Igen
programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
II.2.13) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen
jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

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:
Valamennyi ajánlati részre:
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.
Az igazolási módok felsorolása és
Valamennyi ajánlati részre:
rövid leírása:
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
[„… ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
az ajánlattevő, … nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, 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.
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
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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.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendeletben
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, az Ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési
eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az Ajánlattételi felhívás megküldésénél
[Ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja] nem régebbi
keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.

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

Szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ha az ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági
szereplő
nyilatkozatának
valóságtartalmával
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a
kizáró okok tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt
igazolások benyújtására.
Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
Valamennyi ajánlati részre:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Valamennyi ajánlati részre:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
igazolása:
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Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve
az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7),
(9) bekezdések szerint más szervezet kapacitására is
támaszkodhat.
Az Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
igazolását Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 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 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és
Nem
rövid leírása:
Az alkalmassági minimum
Nem
követelmények:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és
Valamennyi ajánlati részre:
rövid leírása:
Ajánlatkérő
a
kiválasztott
vállalkozások
műszaki
teljesítőképességét és megbízhatóságát ellenőrizte, ezen
túlmenően az alábbi kritérium teljesítését várja el:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetve szakmai alkalmassága - figyelemmel annak jellegére,
mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az
alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra,
tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni –
igazolható:
Az alkalmassági minimum
Valamennyi ajánlati részre:
követelmények:
M1./A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 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). Amennyiben a
megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás
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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)
bekezdését is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 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) bekezdése szerint,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés 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.
M1./ Utalás az alkalmasság igazolására
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik
M1./ 1 fő szakemberrel, 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, 2. pontjában előírt Építési szakterület
„MV-É vagy MV-É-R” felelős műszaki vezetői jogosultság
kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez
szükséges jogszabályi feltételeknek (végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel) és rendelkezik legalább 12 hónap felelős
műszaki vezetői gyakorlattal
vagy, a korábbi szabályozás szerinti 244/2006 (XII.5.) Korm.
rendelet 1. melléklet I. Rész, 1. pontjában előírt „MV-Ép/A vagy
„MV-Ép/B” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és rendelkezik
legalább 12 hónap felelős műszaki vezetői gyakorlattal
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén
az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett,
az M/1.) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember(ek)rel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott
szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a
szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
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Ha alkalmassági
minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása

Valamennyi ajánlati részre:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel - Az
ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni - a
kiválasztási eljárásában meggyőződött a bevonni kívánt
vállalkozások pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasságáról,
adataikat
és
pénzügyi
eredményeiket
közhiteles
nyilvántartásokból
ellenőrizte
és
megállapította
azok
alkalmasságát, teljesítőképességét. A bevont vállalkozások
megbízhatóságát Ajánlatkérő az elektronikus adatszolgáltatások
(honlap, referencialista) körében ellenőrizte, a bemutatott
referenciákat megvizsgálta, műszaki szempontból a vállalkozások
teljesítőképességét
és
megbízhatóságát
egyértelműen
megállapította.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
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.
Meghiúsulási kötbér: 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 15%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattevő által vállalt időtartamban az igazolt teljesítéstől számítva
[értékelési részszempont].
III.1.5) Az ellenszolgáltatás
Valamennyi ajánlati részre:
teljesítésének feltételei és / vagy
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
forint - HUF. Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. A pénzügyi
rendelkezésekre:
fedezet
rendelkezésre
áll.
A
finanszírozás
módja:
utófinanszírozás.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység
elvégzését
Ajánlatkérő
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű, a támogatási kérelemben és annak
mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatóság vissza nem térítendő támogatásával
finanszírozza.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének
100,000000 %-a. Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt
előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla
benyújtására
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IV. szakasz: Eljárás

IV. 1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás:
Gyorsított eljárás:
Indokolás:

Igen
Nem
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend
alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás,
tekintettel a beszerzés becsült értékére.
Kbt. 115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a
háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a
közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
kapcsolatos.
Nem
Nem

Tárgyalásos eljárás:
Gyorsított eljárás:
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:
Nem
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:
Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
Nem
IV. 2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
óra/perc:
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
óra/perc:

2018/10/15
10:00
HU

60
2018/10/15
12:00
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V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

Nem

V.2) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell az ajánlatba csatolni tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére!
2. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia lehet arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésére.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) 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.
4. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 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. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
5. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
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:
Biztosítási összeg (éves keret):
A kivitelezés teljes összege
Megrendelő:
Ajánlatkérővel azonos
Kockázat viselési hely:
Megvalósítás helye
Önrész maximális mértéke:
100.000 Ft/kár
6. Értékelés:
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.”
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. útmutató alapján:
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli
vállalás) – a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap
garanciális időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati
időn felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen
120 hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10
pont).
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018/09/28
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I.

KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - KIEGÉSZÍTÉS

EKR RENDSZERBEN SZEREPLŐ ADATOK
KIEGÉSZÍTÉSE
(karakterszám-korlátozás okán az EKR rendszerben feltöltött ajánlattételi
felhívásban nem szereplő, de elvárt adatok)
Ajánlattételi felhívás II.1.7. szakasz kiegészítése:
RÉSZAJÁNLAT TÉTEL KIZÁRÁSÁNAK INDOKA
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét és a részekre történő ajánlattételt kizárja
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján a részajánlat tételének kizárása esetén annak indoka:
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és
feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni. A
kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A
kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely
lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók,
különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt
munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása nem biztosítható.
A rész ajánlattétel megadásának lehetősége gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, nem biztosítaná a
költséghatékonyságot, valamint a szerződéshez kapcsolódó további körülmények: szavatossági és
garanciális jogok érvényesítése is aránytalan nehézséget okozna ajánlatkérőnek.
Ajánlattételi felhívás II.2.5. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
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.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
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Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű többletjótállás
és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja
elő:
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) –
a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális
időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn
felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120
hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd
a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
Ajánlatkérő a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket
veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott
mértéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 hónap
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra
vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattevő.
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Ajánlattételi felhívás III.1.1. szakasz kiegészítése:
KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI
Kbt. 64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattételi felhívás III.1.3. szakasz kiegészítése:
AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az M1./ 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 M1./ 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.
Az M1./ pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 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 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 ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmával
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően öt munkanapos határidő tűzésével kérheti
az érintett ajánlattevőt az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró
okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri fgyelembe 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 ki.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn
vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet
részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell – az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattételi felhívás III.1.4. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt.
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) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
b) 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről.
c) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
d) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
e) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
f) TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken kapcsán a pályázati felhívás, pályázati útmutatók, általános szerződéses feltételek alapján
meghatározott előírások, szabályok
19.1.) Késedelmi kötbér
 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, a
szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
19.2.) Meghiúsulási kötbér
 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 15%-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;
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d) az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó
késedelembe esik;
e) az Ajánlattevő ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által a
szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
19.3.) Jótállás (értékelési szempont egyedi vállalás alapján)
 Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattevő által vállalt időtartamban az igazolt teljesítéstől számítva
[értékelési részszempont].
 A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
követelménynek, előírásnak, szabványnak.
 A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a
napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
 A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén a nyertes Ajánlattevő [Vállalkozó] köteles a hibát
térítésmentesen elhárítani, az Ajánlatkérő [Megrendelő] írásbeli hibabejelentése alapján.
 Ajánlattevő jótállása megszűnik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Ajánlatkérőt terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi
csapásból származik.
- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni
Ajánlattételi felhívás III.1.5. szakasz kiegészítése:
AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
Az ellenszolgáltatás az igazolt szerződésben rögzített műszaki tartalom teljesítését követően Ajánlattevő
által benyújtott számla alapján átutalással - Magyar 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 foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló
törvény (Art.) szerint kell eljárni.
Előleg biztosításának lehetősége és módja:
- Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű összegre
tekintettel a Kbt. 135. § (8) bekezdésére. Az előleg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
Az ajánlatkérőként szerződő fél − vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói
kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt előleget
az ajánlattevő kérésére − a (2) bekezdés szerinti kivétellel − legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni.
-

-

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 az előleg mértékének 50 %-ban, a végszámlában a fennmaradó az előleg mértékének 50
%-ban köteles az előleg összegével elszámolni.
Ahol a beruházás nem hatósági engedélyköteles, az előleg összege bruttó összeg.

Számlabenyújtás lehetősége, részszámlázás
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 30%-ának megfelelő mértékű
összegre;
b) az első részszámla az építési munkálatok 25 %-ának teljesítésével nyújtható be figyelemmel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére.
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.
Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolandó pénzügyi ütemterv tervezetet a fentiekkel összhangban kell
elkészíteni. Ajánlattevő jogosult a lehetőségként biztosított részszámlázási lehetőségek kapcsán kevesebb,
akár nulla darab részszámla benyújtására (kizárólag végszámla benyújtására) is.
A beruházás egyik ajánlati része sem építési hatósági engedélyköteles tevékenység, így a teljesítés során a
számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. szerint, az egyenes adózás szabályai szerint kerül megfizetésre
(2007. évi CXXVII. tv. 138. §).
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/A. §-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 foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

„(1) … 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;
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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.
(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. …”
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)
b)
c)
d)

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt.
135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. szakasza (30-32/A §) valamint
a 2017. évi CL. törvény.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentumok részét képező szerződéstervezet rögzíti.
Ajánlattételi felhívás IV.1.1. szakasz kiegészítése:
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a beszerzés becsült
értékére.
Jogszabályi alapadatok:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le.
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben foglaltak
szerint kell eljárni.
Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e
törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az
e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a)
pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően
összefoglaló tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás
szabályainak alkalmazása esetén a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett
legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az
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ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az
ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség
szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam
alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az
eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági
szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.
(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött ajánlattételi felhívást.”
„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás
keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban – az eljárás megindításával
egyidejűleg – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat,
majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét
és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.”
Ajánlattételi felhívás IV.2. szakasz kiegészítése:
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételhez jelen Felhívást (I. kötet) és Ajánlattételi Dokumentációt készített (II. kötet)
illetve minden további szerződéses követelményt (III. kötet), műszaki iratanyagot (IV. kötet) jelen felhívással
egyidejűleg térítésmentesen elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen hozzáférhetővé teszi
a következő linken: https://ekr.gov.hu.
EKR Honlapcím:
http://ekr.gov.hu
Az eljárási dokumentumok kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer
használatával kerülnek megküldésre.
Az Ajánlattételi Felhívást és Dokumentációt illetve valamennyi tervet, műszaki leírást és költségvetést (I-IV.
kötet) valamennyi résztvevő térítésmentesen, korlátozásmentesen Ajánlatkérő honlapján is elérhető.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
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költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Ajánlattételi felhívás IV.2.4. szakasz kiegészítése:
AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
A meghatározott időtartam automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
szabályozott eset fordul elő.
Ajánlattételi felhívás IV.2.5. szakasz kiegészítése:
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
Ajánlattételi felhívás V.2. szakasz kiegészítése:
EGYÉB FELTÉTELEK
5. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlati részenként.
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
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történő fedezetbe vonás 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:
Biztosítási összeg (éves keret):
Megrendelő:
Kockázat viselési hely:
Önrész maximális mértéke:

A kivitelezés teljes összege
Ajánlatkérővel azonos
Megvalósítás helye
100.000 Ft/kár

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés feltétele a Biztosító Társaság
eredeti fedezetigazolása és a vonatkozó kötvény másolati irata a fenti biztosításra vonatkozóan. A
felelősségbiztosítási iratokból egyértelműen kiolvashatónak kell lennie az előírt adatoknak, így indokolt lehet
a Biztosítótársaság nyilatkozata a fenti körülményekre vonatkozóan.
6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a kapcsolattartó személy adatairól.
7. 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.
8. 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).
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak 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 (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás
alkalmazását.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2) 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 felelős
fordításának kell tekinteni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan
formában is, ahol a papír alapon 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.
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9. 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.
10. 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. A nyilatkozatot eredeti példányban szükséges
benyújtani tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére.
11. 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) 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.
12. 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.
13. 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, 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.
14. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni
fokozott figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásaira.
17. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
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 az szakmai ajánlat részeként szükséges benyújtani.
19. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján
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„az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek.…”
Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének
1. pontja tartalmazza.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősüljön.
Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését
követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre
tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának
(9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.
20. 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 fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
21. 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.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
23. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
24. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint Az
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
25. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.
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;
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- 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;
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján 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 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 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (3) bekezdései alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat.
26. 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.
27. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt - az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja az EKR rendszer használatával.
28.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.
29. 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.
30. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek.
31. Jelen eljárás során keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
32. 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]
33. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a
rendelkezésre álló fedezet összege.
34. 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]
Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 39. § (3)
bekezdésben foglaltakra.
35. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
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36. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
37. 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.
38. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjában köteles 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 arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt.
39. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 138. § (1) bekezdés]
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40. 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.
41. 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) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz
részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatározott mértéket.
42. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, tekintettel a Kbt. 115. §
(6) bekezdésére.
43. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
44. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentumokban (dokumentációban) nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni.
45. Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű
dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. (Az említett egyenértékűségi igazolások figyelembe
vételével)
46. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint
Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot.
47. 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.
48. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok,
műszaki leírás, a helyszín ismerete és ajánlattevő felmérése alapján kell megadni.
49. 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.
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.
50. 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.
51. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének
személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell
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benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell
bonyolítani.
52. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési kérelem
megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik
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II.

KÖTET – AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ, IRATMINTÁK

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával az Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve
is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az
irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás
vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS
INFORMÁCIÓK
1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
3. egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív
kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza
4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
5. hátrányos helyzetű munkavállaló: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
törvényben meghatározott fogalom;
6. innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új
szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek
célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások
elérése;
7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd
közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is;
8. kapcsolt vállalkozás: az a vállalkozás, amely a számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató
ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, a)
amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol, b)
amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy c) amely a közszolgáltató
ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll;
9. közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a
koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető
hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető,
kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
10. közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos
helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a
közbeszerzési dokumentumok előkészítése;
33

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
11. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy
meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást
megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás
megkezdésének időpontja;
12. közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre,
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 24a.3 közbeszerzési
szolgáltató: olyan szervezet vagy személy, amely járulékos közbeszerzési szolgáltatást kínál a piacon,
különösen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;
13. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke
meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel
kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság
(felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;
14. műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki
paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is
teljesítheti;
15. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott
fogalom
16. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben
foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat
17. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny
juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint
az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra
történő felajánlását
18. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
19. Art.: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
20. cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a
cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum
aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

2.

Általános tájékoztatás, Ajánlattevő feladata

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban
foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást
megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.
Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat azon
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen
hozzáférhetővé teszi, akik a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján kiválasztásra kerültek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett és nyilvános további dokumentumok - a
közvetlen megküldés mellett – közvetlenül szintén hozzáférhetőek lesznek.
A közbeszerzési dokumentumok letölthetőek .doc, .xls és .pdf formátumban.
A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és
.xls/slo/pdf formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az
előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
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
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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.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a
Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő a 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. Az ajánlattevőnek e követelményekről külön nyilatkozatot nem
kell benyújtania.
Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás:
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
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon: 56/422-106
Fax: 56/422-106
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
Környezetvédelem:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Főosztályvezető: Dr. Nemes Gábor
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4
Telefon: 56/523-343
Fax: 56/343-768E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Szociális követelményekről, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségéről tájékoztatás kérhető
az alábbi szervezettől:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
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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
Szolnoki Járási Hivatala
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4.
Telefon: 56/510-840
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Telefon: 56/527-050
Fax: 56/527-051
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Telefon: 56/795-666
Fax: 56/795-694
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
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
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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)
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

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a
műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.
A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a
műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A hiánypótlás vagy felvilágosítás
megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba, átalánydíjas szerződésre tekintettel 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, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor
[Kbt. 69. § (3) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
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A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt
megkönnyítse az ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi
kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben
ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni,
ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelősége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása
javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja
ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által
előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az
ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére
bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel.
A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat
érvénytelenné minősítése lehet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az
ajánlat érvénytelennek minősül.
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre
lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem
köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által
készített – hiteles fordítás készíttetésére. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel
az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentációban meghatározott
mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is,
ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási
megállapodás szolgál.
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 összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Kbt-ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az
eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
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Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a
hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg
az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattevői kérdésekre adott
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem
másoknak nem fizet.
4.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaival összhangban kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
További részletek az I - IV. kötet szerint.
5.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag
írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási
formát. Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az EKR rendszer
alkalmazásával. A beérkezés tényét és időpontját vita esetén Ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni.
Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdései az irányadók:
(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattevő lehet – a
megfelelő ajánlattétel … érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
(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 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.
Kiegészítő tájékoztatásra továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó:
(6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi … lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő
megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez … 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 … határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A Kbt. 115. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás nem
alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg
írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást megküldte.
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!
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Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást 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.
Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés küldése válik
szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál kézjeggyel kell ellátni.
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.
A Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel összefüggésben
ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határidő utolsó napja
nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart.
6.

Az ajánlatok benyújtásának körülményei

Az ajánlattevőnek az eljárás során írásos ajánlatot kell elkészítenie, melyet az Ajánlattételi Felhívásban,
Dokumentációban rögzítettek szerinti formában és módon kell benyújtani, úgy hogy az alábbiakat is
figyelembe szükséges venni:
-

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha
Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell
ellátniuk a javításokat.

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával
nyújtható be.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az
ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattevőnek árazott
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve
szerkeszthető .xls formátumban is.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

40

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
7.

Az ajánlatok bontása

Az ajánlat bontására a Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott feltételeknek
megfelelően kerül sor.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
8.

Hiánypótlás

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint
az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok előírásainak.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új
gazdasági szereplőre tekintettel, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a beszerzés
tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 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.
A hiánypótlási eljárás az EKR rendszerben történik.
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9.

Az ajánlatok vizsgálata, értékelése

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 - amennyiben az ajánlattételi felhívásban előírta - alkalmazza a
Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat:

(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.
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.
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(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 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) pont ja 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 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.”
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.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70
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Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű többletjótállás
és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja
elő:
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) –
a 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális
időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn
felüli) – a 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120
hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
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A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd
a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 hónap
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra
vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket
veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott
mértéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A nettó összes ajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott
egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot
és vállalkozói hasznot is.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció
és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között
minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az
ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás)
A többletjótállás mértékének megadását a kötelező mértékű 36 hónapon felül vállalt mértéket kell rögzíteni a
felolvasólapon. Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális
időszak a kötelező 36 hónap jótállási idővel azonos. A 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási
időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot elérő vagy meghaladó) is a maximális
pontszámú értékelésben részesül.
Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli)
A becsatolt önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel
szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azonos
időszakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati idő számítása során csak egyszer vesz figyelembe.
Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.
A gyakorlati idő a műszaki vezetőként történt munkavégzés időszaka kerül értelmezésre, kérjük ezt
egyértelműen az önéletrajz iratban megjelölni.
Az Ajánlatkérő a megajánlott gyakorlati idő tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése
során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a
maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe.
A felelős műszaki vezető gyakorlatára vonatkozóan a benyújtott irat pontos adattartalma az irányadó, melyet
Ajánlatkérő a MEKON nyilvántartásában ellenőriz, valamint a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel járhat
el.

Kbt. 76. § (13) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek
biztosítják, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevők által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak
megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén
az ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.
A Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján 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.
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10. Üzleti titok
A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:
(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
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.
(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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
11. Ajánlati kötöttség
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
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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. Egyéb közlendők
Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb.
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább
egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani.
Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban
meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatához csatoljon nyilatkozatot,
melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a
kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb.
Érvénytelen azaz ajánlat, mely olyan terméket vagy műszaki megoldást tartalmaz, mely nem
egyenértékű az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban szereplő termékkel vagy
műszaki megoldással, vagy ha az ajánlat az egyenértékűségi igazolását nem (a hiánypótlást követően sem)
tartalmazza. Az egyenértékűség vizsgálatára szakértő bevonható.
Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással
kapcsolatos szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevők
ajánlatukban nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki
megoldást a szállítás során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb igények
alól ajánlatkérőt mentesítik.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja, a fenti rendeletben foglaltak
elfogadását.
Ajánlattevőnek összeférhetetlenségi körülményeiről nyilatkoznia kell.
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.
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(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 – részajánlattételi 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].
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.
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.
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.
Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a vállalkozási szerződés tervezet, Ajánlatkérő kéri annak
áttanulmányozását.
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.
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.
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.
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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.
Az Ajánlattevő a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket az Ajánlatkérővel minden esetben köteles
egyeztetni és elfogadtatni.
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.
Ajánlatkérő az ajánlattevők munkájának megkönnyítése érdekében az árazatlan költségvetést
elektronikusan bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó
ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, melyet elektronikus
formátumban kell az szakmai ajánlat részeként benyújtani.
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.
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.
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.
(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.
Minden anyagnak és elvégzett munkának, amelyet az Ajánlattevőnek kell beszerezni vagy elkészítenie a
kötelező szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
Az Ajánlattevő jogosult és köteles ellenőrizni az Ajánlatkérő által szolgáltatott műszaki dokumentumokat és
ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.
A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű
utasításokat az Ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és arról az Ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíteni.
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.
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.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő nem jár le, ha
az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás
alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §
(2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában
összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább
huszonnégy óráig
nem elérhető.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés szerinti esetben is
köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap
álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattételi határidő
módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés]
miatt a módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt
határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is
kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által, vagy más
érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen
hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére
rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés]
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását
követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az ajánlatkérő
akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt
azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem
teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az
EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat a 13. pont szerinti iratjegyzék szerinti sorrendben
állítsák össze! A nem releváns nyilatkozatokat áthúzva, aláírás nélkül kérjük nemleges formában lehetőség
szerint csatolni!
13. Iratjegyzék

EKR rendszer
szerinti mintairatok

Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat
6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat
10. sz. mintairat

11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Felolvasólap
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerződés feltételeire
Iratanyag megnevezése
Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban
foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartóról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről
(szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az üzleti titokról (EKR rendszer szerinti irat is elfogadott)

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben

14. sz. mintairat

Ajánlattevői saját nyilatkozatok

15. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki,
szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság – adott esetben

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat
18. sz. mintairat

Nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosításról

19. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat egyéb előírt feltételekről

20. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről

21. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az előlegről
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Mintairatok
22. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése

23. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

24. sz. mintairat

Pénzügyi ütemterv
Árazatlan költségvetés beárazott formában
Aláírási címpéldány
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem - adott esetben

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

Mintairatok

Iratanyag megnevezése
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Fordítás - adott esetben
Nyilatkozat fordításról - adott esetben

Mintairatok

Iratanyag megnevezése
A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok

25. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján

26. sz. mintairat

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (FMV)
Előszerződés mintairat FMV bevonására
Felelős műszaki vezető végzettségének igazolása (diplomamásolat)
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában,
úgy együttes adóigazolás

27. sz. mintairat
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1. számú mintairat

AJÁNLAT - FEDŐLAP
______________________________________________
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Ajánlatkérő neve:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Ajánlatkérő azonosító:

EKRSZ_84570080

ELJÁRÁSI ADATOK
Eljárás neve:

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken

Eljárás tárgya:

építési beruházás

Eljárás típusa:

Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás

Projektazonosító:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044

Szerződés típusa:

Vállalkozási szerződés

AJÁNLATTEVŐ ADATAI
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzéki száma:

Ajánlattevő cégszerű aláírása:
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2. számú mintairat

TARTALOMJEGYZÉK

EKR rendszer
szerinti
mintairatok

Mintairatok
1. sz. mintairat
2. sz. mintairat
3. sz. mintairat
4. sz. mintairat
5. sz. mintairat

6. sz. mintairat
7. sz. mintairat
8. sz. mintairat
9. sz. mintairat
10. sz. mintairat

11. sz. mintairat

Iratanyag megnevezése
Felolvasólap
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan –
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerződés feltételeire
Iratanyag megnevezése
Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q)
pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartóról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőkről (szervezetenként)
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben

12. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az üzleti titokról

13. sz. mintairat

Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott

Oldalszám

esetben
14. sz. mintairat

Ajánlattevői saját nyilatkozatok

15. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság
Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság –
adott esetben

16. sz. mintairat
17. sz. mintairat

18. sz. mintairat

Nyilatkozat a szakmai felelősségbiztosításról

19. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat egyéb előírt feltételekről

20. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről

21. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat az előlegről

22. sz. mintairat

Szabadalmi védjegy nyilatkozat

23. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról

24. sz. mintairat

Pénzügyi ütemterv
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Mintairatok

Iratanyag megnevezése
Árazatlan költségvetés beárazott formában
Aláírási címpéldány
Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben
Fordítás - adott esetben
Nyilatkozat fordításról - adott esetben
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem- adott
esetben

Oldalszám

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok (amennyiben az ajánlat során nyújtja be Ajánlattevő)
25. sz. mintairat

26. sz. mintairat
27. sz. mintairat

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettség
igazolása (diplomamásolat)
Előszerződés mintairat FMV bevonására
Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, úgy együttes adóigazolás

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

55

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum

3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
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Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
*pl. 2016. év 1. hónap

Befejezés dátuma
2016. év 6. hónap

*pl. 2016. év 8. hónap
2016. év 10. hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és
beosztások ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
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Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
*pl. 2016. év 1. hónap

Befejezés dátuma
2016. év 6. hónap

*pl. 2016. év 8. hónap
2016. év 10. hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és
beosztások ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú mintairat

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
Az ajánlattevő neve
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő címe, székhelye
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő elérhetősége
telefon és fax száma, e-mail címe:

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
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.
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár.
2./ Többletjótállás alátámasztása
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelező valamint
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskörű jótállási időszak biztosítását.
3./ Felelős műszaki vezetői gyakorlat alátámasztása
Vállalásom az alábbi felelős műszaki bevonásával teljesül:
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Felelős műszaki vezető neve:
Szakmai kamarai tagsági száma:
Jogosultsága (MV-É-……..):
Gyakorlati idő részletezése / alátámasztása

Kezdés dátuma
*pl. 2016. év 1. hónap

Befejezés dátuma
2016. év 6. hónap

*pl. 2016. év 8. hónap
2016. év 10. hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
……. év …… hónap
Összes gyakorlati idő:

Gyakorlati
idő hossza
(hónap)

Szakmai tapasztalat ismertetése
ellátott funkciók / feladatok és
beosztások ismertetése

6

Felelős műszaki vezetés,
építésvezetőként

3

9

*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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4. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában, 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
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;
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j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a
közbeszerzés terén,
kb) olyan 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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

63

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
5. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra
vonatkozóan
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a 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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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6. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy ajánlatunkat a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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7. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a Kbt. 66. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:
___* mikrovállalkozásnak minősül;
___* kisvállalkozásnak minősül;
___* középvállalkozásnak minősül;
___* törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásnak minősül.

*jelölendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlatkérő azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattevő mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. § szerint:
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos
adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati
joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e
törvény szerinti KKV-t kell érteni./
A nyilatkozat csatolása nem kötelező, tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira.
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8. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a kapcsolattartóról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyt nevezem ki:

Kapcsolattartó személy neve:

……………………………..................................

Beosztása:

……………………………..................................

E-mail cím:

……………………………..................................

Telefonszám:

……………………………..................................

Fax szám:

……………………………..................................

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
___* 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

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
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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10. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőkről (szervezetenként)
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
___* 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:
………………………………………………………*
Azon Ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen
szervezet erőforrásaira támaszkodunk:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.) pontja alapján;

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.
*jelölendő/kitöltendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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11. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattételi felhívás / III.1.3. pont / Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.) pont vonatkozásában
Szakember neve:

…………………………………………

Kamarai nyilvántartási szám:

…………………………………………

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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12. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az üzleti titokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban 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.
(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
71

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
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
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza. Ezen nyilatkozat az EKR rendszer szerinti nyilatkozattal megegyező irat. Eltérés esetén az EKR
rendszer szerinti irat az irányadó.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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13. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
előzőekben tett nyilatkozatom alapján ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, mely kapcsán nyilatkozom, hogy az
üzleti titokként megjelölt és kezelt információ vagy adat nyilvánosságra hozatala az alábbiak szerint okoz
aránytalan sérelmet vállalkozásunk számára:

Részletes indokolás:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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14. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
saját nyilatkozatok
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alább felsorolt saját nyilatkozatokat kívánom csatolni:

1.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

2.

......................................................................... vonatkozó nyilatkozat

3.
4.

___* nem kívánok további saját nyilatkozatot tenni

* jelölendő

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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15. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a közbeszerzési iratok elérésére
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
hogy Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) szerint kiírt közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési eljárás elnevezése: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek
energetikai korszerűsítése Fegyverneken - a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton az
ajánlattételi felhívásban megadott címről az EKR rendszerben és ajánlatkérő honlapján az ajánlattételi
határidő lejártáig teljes körben megkaptam, átvettem, elértem, így az ajánlattételhez kapcsolódó minden
irattal és információval rendelkeztem.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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16. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
az

ajánlattételi

felhívás

III.1.3.)

/

Műszaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

-

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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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17. számú mintairat

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – műszaki, szakmai alkalmasság – adott esetben
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Szervezet neve)
…………………………………………… (Szervezet székhelye)
……………………………………………. (Szervezet adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
az

ajánlattételi

felhívás

III.1.3.)

/

Műszaki,

illetve

szakmai

alkalmasság

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Szervezet neve)
képviseletére jogosult
Szervezet cégszerű aláírása
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18. számú mintairat

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a szakmai felelősségbiztosításról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

___* rendelkezünk az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS pontjában meghatározott
építési-szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottaknak mindenben
megfelelően a keret építésszerelés biztosításba történő fedezetbe vonást, valamint az engedményezési
bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezzük és annak megtörténtét bizonyító fedezetigazolást
ajánlatkérő részére, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átadjuk.

___* nem rendelkezünk

az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS pontjában

meghatározott építési-szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, vállaljuk,
hogy nyertességünk esetén az előírt tartalommal a biztosítást megkötjük és annak megtörténtét bizonyító
fedezetigazolást ajánlatkérő részére, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés feltétele a Biztosító Társaság eredeti
fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan.

* jelölendő
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
egyéb előírt feltételekről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

a) az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe vettünk,
továbbá, tudomással bírunk arról, hogy a szerződés megkötését követően viseljük annak
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható szakmai
gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jeleztük. Az
ellenszolgáltatás összege az ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt
mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a
dokumentációban meghatározottak megvalósulásához.
b) az építéssel érintett területen az ingatlan megközelítését csak úgy, mint a sürgősségi ellátást és
katasztrófa elhárítást folyamatosan biztosítjuk.
c) a munkavégzés időtartama alatt gondoskodunk 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 megszüntetjük.
d) a munkavégzés időtartama alatt felvonulási területet minimalizáljuk, a kivitelezés teljes ideje alatt
feladatunk az építési terület oly módon történő lezárása, amely biztosítja az épület biztonságos és
zavartalan működését
e) az összeférhetetlenséget megvizsgáltam, nem áll fenn összeférhetetlenségi körülmény
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés: Amennyiben cégbírósági változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az
„Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a
„Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
az egyenértékűségről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)
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

AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT TERMÉK

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT

MEGNEVEZÉSE

EGYENÉRTÉKŰ TERMÉK MEGNEVEZÉSE

…
Nyilatkozom, hogy a fenti termékek egyenértékűek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő
termékekkel.

___* NEM AJÁNLOK MEG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKET, AZ AJÁNLATOMBAN
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN ELŐÍRT TERMÉKEKKEL.

SZEREPLŐ TERMÉKEK MEGEGYEZNEK AZ

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
az előlegről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
......................................................................... (ajánlat rész)

___* előleget igénybe kívánok venni ………………….….. Ft összegben.

___* előleget nem kívánok igénybe venni.

* jelölendő

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
szabadalmi védjegy nyilatkozat
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában

az általunk teljesítendő 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. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom
továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így
különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állunk.

Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt szellemi
alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes körűen elismerjük, azok kezelésének a
Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és betartjuk.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
közhiteles nyilvántartásokról
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi közhiteles nyilvántartások szerint kívánom
igazolni vállalásunkat:

ELEKTRONIKUS, HATÓSÁGI

INTERNETES ELÉRHETŐSÉG

IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNY VAGY ADAT
NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE

…
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

[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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PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
a tervezett számlarendről
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi pénzügyi tervet kívánom teljesíteni:
......................................................................... (ajánlat rész)
Előlegszámla:
Tervezett mértéke:

.............................

HUF

1. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

2. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

3. részszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

Végszámla:
Tervezett mértéke:
A teljes költséghez való aránya:

.............................
.............................

HUF
%

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó!
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Ajánlattevő képviseletében nyilatkozattételre jogosult
…………………………………….. (Ajánlattevő neve)
…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye)
……………………………………………. (Ajánlattevő adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban 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 MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG KÖRÉBEN
SZAKEMBER NEVE
VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG
KAMARAI JOGOSULTSÁG MEGNEVEZÉSE
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ

- KAMARAI

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
ELEKTRONIKUS ELÉRÉSI ÚT (NYILVÁNTARTÁS,
KAMARAI NÉVJEGYZÉK)

FOGLALKOZTATÁSI FORMA
MŰSZAKI VEZETŐI GYAKORLAT HÓNAP EGYSÉGBEN

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
………………………………………………………….. (Ajánlattevő neve)
képviseletére jogosult
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személye eltérő!
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
műszaki alkalmasság megállapításához
Alulírott
……………………………….…………. (nyilatkozattevő neve)
mint Felelős műszaki vezető
…………………………………….. (Születési idő)
…………………………………………… (Anyja neve)
……………………………………………. (Adóazonosító jel / adószáma)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi
szakmai önéletrajzom nyújtom be

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Lakcím:

Mettől meddig (év)

Jelenlegi munkahely
(mettől, (év, hónap)

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Jelenlegi munkahely
Foglalkoztatási forma
Kapcsolattartó, akinél a
megnevezése, munkakör
megjelölése
műszaki vezetői gyakorlat
ismertetése (műszaki
(munkaviszony/egyéb
ellenőrizhető (név, e-mail
vezetői tevékenységre foglalkoztatási viszony stb.)
cím telefonszám)
való utalás kötelező)

Korábbi munkahelyek, munkakörök
Mettől meddig (év,
hónap)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése
(műszaki vezetői tevékenységre való utalás kötelező)

Kapcsolattartó, akinél a
műszaki vezetői gyakorlat
ellenőrizhető (név, e-mail
cím telefonszám)
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KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA
Korábbi szakmai tapasztalat
Ellátott funkciók, feladatok és
műszaki vezetői gyakorlat
ismertetése
beosztások ismertetése (műszaki
hónap egységben
vezetői tevékenységre való utalás
kötelező)

Pl.: Római Katolikus Templom Pl.:
Felelős
műszaki
vezetői Pl. összes műszaki vezetés
rekonstrukciója, Budapest VI. kerület tevékenység a teljes megvalósítás a kivitelezésnél 8 hónap*
2015. év 10 hótól - 2016. 5. időszakában*
hónapig*

Nyilatkozom, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című közbeszerzési eljárásában
a megvalósítás teljesítésében, mint .................................................................... Ajánlattevő szakembere részt
veszek, az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör
Szakmai kamarai nyilvántartási szám
Azon elektronikus elérési út (honlapcím), ahol az
adott jogosultság ellenőrizhető
A felelős műszaki vezető bevonásának formája

Pl. munkaviszony megbízás, alvállalkozó,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet*

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.

.........................., 2018. ....................... hó ........ nap

…………..………………....……………….
Felelős műszaki vezető

Melléklet: végzettséget igazoló irat

Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személye eltérő!
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II.

KÖTET

Szerződéstervezet
(az ajánlatban nem szükséges csatolni, sem a szerződéstervezetet sem a mellékleteit)
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III.

ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
Amely létrejött egyrészről
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
Tel.:
Fax.:
Email:

Fegyvernek Város Önkormányzata
Magyarország 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tatár László polgármester
15736534-2-16
11745066-15409993-10580008
+36 56/556-010
+36 56/556-011
hivatal@fegyvernek.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Ajánlatkérő/Megrendelő),
másrészről
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszáma:
Statisztikai számjele:
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:
Pénzforgalmi számlaszám:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Ajánlattevő/Vállalkozó)
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek)
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:
1. PREAMBULUM
1.1. Előzmények
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.) 115.
§ alapján TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken című közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen
szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az értékelési
szempontokra tekintettel a legjobb ár/értékarányú érvényes ajánlatot tette.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként,
az eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció, műszaki és tervezői iratok és a Kivitelező által
benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó műszaki dokumentációt,
műszaki leírást, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét, továbbá minden
egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából
megfelelőnek találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tette.
Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:
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1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

Minőségi szempont
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

Minőségi szempont
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Vállalás

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

Minőségi szempont
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

1.2. Szerződés tárgya
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
A részletes leírást a műszaki dokumentáció és a tervek tartalmazzák.
A teljesítés helye:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Hrsz.: 173
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. Hrsz.: 2569
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. Hrsz.: 2571
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.
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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
Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Megrendelő TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című közbeszerzési ajánlattételi felhívása,
ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített
egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2018. …………………. -én adott írásos
ajánlata a Felekre nézve kötelező érvényűek.
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. PÉNZÜGYI KÖRÜLMÉNYEK
2.1.Vállalkozói díj
A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő Fegyvernek Város
Önkormányzata, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza, melyhez megrendelő önerőt - saját
forrást - biztosít.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
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
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
nettó ...............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint,
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint,

Támogatási szerződés szerinti részletek:
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POLGÁRMESTERI
HIVATAL
TÉTEL

KÖNYVTÁR

ÓVODA

KÖLTSÉG
Nettó

Nettó

Nettó

Utólagos külső oldali szigetelés
Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés
Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése
Akadálymentesítés
Napelem
ÖSSZESEN NETTÓ:
ÖSSZESEN ÁFA:
ÖSSZESEN BRUTTÓ:

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.
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 Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a –
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-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 Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2.
részszámlából az előleg mértékének 50 %-ban, a végszámlában a fennmaradó az előleg mértékének 50 %ban köteles az előleg összegével elszámolni.
Vállalkozó
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
………………….,- Ft

Polgármesteri

Hivatal

energetikai

korszerűsítése

2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
………………….,- Ft
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
………………….,- Ft
előleget kíván igénybe venni. Mivel a beruházás egyik ajánlati részre vonatkozóan sem építési hatósági
engedélyköteles beruházás, így az előleg összege bruttó összeg.
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2.3. ÁFA fizetés
Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle
követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás egyik ajánlati részre vonatkozóan sem építési hatósági
engedélyköteles.
Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben
(továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.
Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem
tartozik. (egyenes adózás).
2.4. Számlázás és teljesítésigazolás
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt,
valamint a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. §
(1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint történik, figyelembe véve az Art-ben foglaltakat.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla
benyújtására az alábbiak szerint:
a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű
összegre;
b) az első részszámla az építési munkálatok 25 %-ának teljesítésével nyújtható be figyelemmel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére.
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.
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.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes
műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
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.
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.
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
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napon belül fizeti ki.
A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.)
alkalmazandó.
2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő 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 foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
„(1) … 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.
(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. …”
Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól.
Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.
A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény minden esetben alkalmazandó.
3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK
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.
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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. Elszámolás formája
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).
3.5. Szerződést kötő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák
meg:
a) Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának
megfeleltethető tételt,
b) Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: TERC ETALON
programrendszer vagy MVH ÉNGY rendszer
c) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.
4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt határidőben;
a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét biztosítani;
az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni;
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;
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;
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i)
j)
k)
l)

a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
utó-felülvizsgálati eljárást tartani;
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. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a)

b)
c)

Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napját követően
8 napon 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;
a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor,
legkésőbb a munkaterület átadásával;
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;
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
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r)

s)
t)

u)

v)
w)

x)

y)
z)

aa)
bb)

cc)
dd)

a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel
kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;
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;
Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén –
az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;
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;
Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos ügyiratainak
tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek
átadni;
Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos takarításáról,
tisztántartásáról;
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;
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;
Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni;
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;
Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletnek megfelelően megszüntetni;
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;
a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi,
tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
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”). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős,
utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése
céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
Munkaterület
8 napon belül.

átadás-átvétel

tervezett

napja:

A

szerződéskötés

napjától

A teljesítés határideje valamennyi ajánlati részre azonosan: Szerződéskötéstől számított 270. nap.
Előteljesítés megengedett.
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Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és
hibamentes műszaki átadás-átvétellel.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a
vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény,
munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy
a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet
betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás
időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt.
141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.
7.TELJESÍTÉS HELYE
A teljesítés helyei:
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Hrsz.: 173
2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. Hrsz.: 2569
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. Hrsz.: 2571
NUTS kód: HU322
8. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással:
Ajánlati részenként:
Biztosítási összeg(éves keret):
A kivitelezés teljes összege: ...............................................
Megrendelő:
Fegyvernek Város Önkormányzata
Kockázat viselési hely:
Megvalósítás helye
Önrész maximális mértéke:
100.000 Ft/kár
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.
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.
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.
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9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
9.1. Szerződésszegés
A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a kötbérterhes határidőt nem tartja be.
Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből) anyagi hátránya
származik, akkor Vállalkozó a késedelemből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.
9.2. Szerződés 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 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. §, 6:157. §, 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.
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.
- 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.
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-

A késedelmi kötbér napi mértéke:
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
………………….,- Ft/nap

Polgármesteri

Hivatal

energetikai

korszerűsítése

2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
………………….,- Ft/nap
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
………………….,- Ft/nap
azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
-

A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, a
szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

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 15%-ának megfelelő mértékű, azaz
A meghiúsulási kötbér mértéke:
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
………………….,- Ft
2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
………………….,- Ft




3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
………………….,- Ft
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, Szavatosság
 Vállalkozó
1. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
…………………. hónap

Polgármesteri

Hivatal

energetikai

korszerűsítése

2 . AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Központi Óvoda energetikai felújítása
…………………. hónap
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése
…………………. hónap



…............... hónap jótállást vállal (összességében), az igazolt teljesítéstől számítva.
A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
követelménynek, előírásnak, szabványnak.
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-

A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a
napon, amikor Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhárítani,
a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján.
Vállalkozó jótállása megszűnik:
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Megrendelőt
terheli,
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi
csapásból származik.
A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni,

9.4. Vegyes rendelkezések, egyéb vállalások
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:
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
Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a műszaki teljesítést.

101

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum
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.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb
érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.
Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői
nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.
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.
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 hulladéknyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.
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.).
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.
12.

UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT

A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven
belül utó-felülvizsgálati eljárást tarthatnak. 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

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):
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,
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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.
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.
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:
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.
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.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
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.
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 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.
Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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
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szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
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.
Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt
elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
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.
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.
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.
A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott és egyébként
az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre
vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése
során kizárólag új anyagokat használhat fel.
15. KIFOGÁSOK, JOGVITA
A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek
rendezni.
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.
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.
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
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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.
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 Felek – értékhatártól függően – a
Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki
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.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek
maradéktalan megtartását.
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.
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.
Fegyvernek, 2018. …………………… hó …... napján

_____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
Tatár László Polgármester
Megrendelő

Fegyvernek, 2018. …………………… hó …... napján

_____________________________________________
……………………………..
……………………………………………………….
………………………………. ügyvezető
Vállalkozó – Kivitelező
Mellékletek:
Felelősségbiztosítás fennállásának igazolása
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IV.

KÖTET

Műszaki Dokumentáció
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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános követelmények
1.1. A dokumentáció tartalma a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények
szerint készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. A dokumentációt a jogerős
építési vagy létesítési hatósági engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni:
Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült.
A tervezett projektrész egyik ajánlati részre sem építési hatósági engedélyköteles tevékenység
1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi
sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:
1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli
elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,
Elvárt állapot: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
szerinti követelményrendszer teljesülése I. minőségi osztály szerint
1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket,
szolgáltatásokat,
Egyéb a jelen dokumentációban és tervekben meghatározott befolyásoló körülményen kívül
nem vizsgált.
1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt
elkészítendő munkákat.
A műszaki iratanyag illetve a rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírás alapján
meghatározott tevékenységek végzendők el azzal a kitétellel, hogy a megvalósítás
teljeskörűségét biztosítani kötelező, így minden olyan munka is elvégzendő, mely az
üzembiztos teljeskörű és I. osztályú minőség biztosításához elengedhetetlenül szükséges.
Valamennyi olyan tevékenységet és munkát is köteles elvégezni kivitelező, mely a kivitelezési
vagy építési tervekben vagy a költségvetési kiírások bármelyikében szerepel.
1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény
jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően,
az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.4. A dokumentáció tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább
1.4.1. a meglévő építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket,
műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő, a szükséges feltárások alapján
készített műszaki szakvéleményeket (pl. a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára
vonatkozó
tartószerkezeti,
közegészségügyi,
biztonsági
megállapításokat
és
követelményeket),
Műszaki iratanyag tartalmazza.
1.4.2. azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi
feltételként határozza meg,
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,
Nincsenek különleges feltételek.
1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli
korlátozásokat és időjárási körülményeket.
Nincsenek befolyásoló körülmények.
2. Részletezett követelmények
2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
2.1.1.1.
az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,
Építés-kivitelezési vállalkozási szerződés, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
2.1.1.2.
az építési munkahely megjelölése,
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5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Hrsz.: 173
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144. Hrsz.: 2569
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146. Hrsz.: 2571.
2.1.1.3.
az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége,
kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.1.1.4.
az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),
Felújítás
2.1.1.5.
az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.
Befejezés tervezett határideje: szerződéskötéstől számított 270. nap
2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
2.1.2.1.
jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési
(létesítési) engedély,
Nem építési hatósági engedélyköteles tevékenység
2.1.2.2.
felmentések, valamint eltérési engedélyek.
Nem releváns
2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
Nem releváns, nincs.
2.1.3.1.
az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti
tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények,
munkavégzési időszak korlátozása stb.),
Nem releváns, nincs.
2.1.3.2.
a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép,
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).
Koordinációs értekezletek alkalmával bejelentett igény szerinti szolgáltatások.
2.2. Közbeszerzési műszaki leírás
2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
2.2.1.1.
telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés,
üzemeltetés stb.,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.1.2.
az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és
azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes
meghatározása.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek,
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki
követelmények meghatározásával,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.2.
részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott
megoldásokat,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.2.3.
megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.3. Műszaki tervek:
2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az
elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az
építmények, illetve energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények,
keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése,
méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás
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ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-,
szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai,
amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
2.4. Árazatlan költségvetési kiírás.
Műszaki iratanyag tartalmazza.
A Kbt. (7) alapján az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés-mentes
leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes
gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy
előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell,
hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, költségvetésben és tervekben található anyagok, jelölések,
típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki
megoldás jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett
a megadottakkal legalább egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani!
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
Alulírott
Név:

………………………………..

mint Fegyvernek Város Képviselőtestületének tagja, a fenti tárgyú projekt megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárásban, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 25. §. (6)
bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény
nem

áll fenn.

Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban tudomásomra jutott, a Ptk.
81. §. (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű, illetve nyilvános adatnak nem minősülő adatot,
üzleti titokként kezelem, az eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt
sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről felvilágosítottak, azokkal tisztában vagyok. Kötelezettséget
vállalok arra, hogy az eljárás során előálló összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentem.
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját kezűleg írom
alá.
Tudomásul vettem az alábbi vonatkozó szabályozásokat is:

Kbt. 25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa
foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így
különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a. az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b. az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő
az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével –
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a. a köztársasági elnök,
a. az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
b. a Kormány tagja,
c. a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
d. a legfőbb ügyész,
e. az Alkotmánybíróság elnöke,
f. az Állami Számvevőszék elnöke,
g. a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezetője, vagy
h. a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét
arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel
– a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy
vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a. akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges
adatokat közölve kért tájékoztatást,
b. aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4)
bekezdés] vett részt,
c. akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához
szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre
bocsátott adatok körét meghaladó információt.
(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha
közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem
biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján –
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a
közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát
nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi
helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az
ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.
Fegyvernek, 2018. .............................. hó .......... nap

……………………………………………………………….
Képviselőtestületi tag
olvasható név: …………………………………..

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
a) a közbeszerzés
tárgya

TOP-3.2.1-15-JN12016-00044
Önkormányzati
tulajdonú épületek
energetikai
korszerűsítése
Fegyverneken

b) a közbeszerzés tervezett mennyisége

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken három ajánlati rész
alapján:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
A projekt keretein belül megvalósul a Polgármesteri
Hivatal, a Központi Óvoda és a Könyvtár épületeinek
homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje,
zárófödémének hőszigetelése és az épületek
épületgépészeti korszerűsítése. A Polgármesteri Hivatal
épületére napelemes rendszer kerül telepítésre. Az
Óvoda és a Könyvtár épületén projektarányos
akadálymentesítési munkák valósulnak meg.

c) a
közbeszerzésre
irányadó
eljárási rend

d) a tervezett
eljárás fajtája

e) az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

f) a szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2018. év
Harmadik
negyedév
szeptember
hónap

2019. év
Harmadik
negyedév
július hónap

További információk:
Forrás megnevezése:
Szerződés típusa:
Szerződés időtartama (mennyiség):
1. AR: Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítése
2. AR: Központi Óvoda energetikai felújítása
3. AR: Könyvtár energetikai korszerűsítése
Szerződés időtartama (időegység):
Beszerzés becsült értéke:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 forrás
építés kivitelezési vállalkozási szerződés

270
270
270
nap
120.315.447.- HUF

Jóváhagyva: 2018/09/27 KT ülésen

________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata

12.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás
megindításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

3

Nardai Dániel
Pénzügyi Bizottság

2018. szeptember 27.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2018. szeptember 24-én – hétfőn – 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
2. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év
munkatervének véleményezéséről
3. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde MI ÓVODÁNK Helyi
Pedagógiai programjának elfogadásáról
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójához való csatlakozásról
5. A behajthatatlannak minősített követelésekről

Fegyvernek, 2018. szeptember 21.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2018. szeptember 26-án – szerdán – 14,00 órára összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójához való csatlakozásról
3. Hozzájárulás Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti ingatlan
tulajdonjogának földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
4. Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földhasználati
szerződés megkötéséről a Mr. Klíma 0 Energy Kft-vel
5. A behajthatatlannak minősített követelésekről

Fegyvernek, 2018. szeptember 21.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

