
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítési 

adatairól 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:        nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Enying Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetésének III. negyedévi teljesítési adatairól szóló tájékoztatást. 

 

1. Előzmények 
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóigazgatási Osztálya részéről az osztályvezető elkészítette a 

tisztelt Bizottság és Képviselő-testület részére az Önkormányzat 2017. III. negyedévi teljesítési 

adatait tartalmazó tájékoztató adatokat az alábbi szerkezetben: 

 Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege mely, eredeti előirányzat, módosított 

előirányzat és a III. negyedévi tényadatokat tartalmazza. 

 A 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatai, mely intézményenként és 

önkormányzati összesen szinten is, TEA, COFOG, valamint rovatbontásban tartalmazza a 

teljesített bevételeket és kiadásokat. 

 Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege, mely a működési és felhalmozási 

kiadások-bevételek mérlege. 

 Intézmények 2017. 09. havi időközi költségvetési jelentését. 

 

A 2017. III. negyedév teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak: 

Bevételeknél: 

A költségvetési működési bevételek teljesítési adatai az eredeti előirányzathoz képest nettó módon 

számított 596.899 e Ft növekedést mutatnak, melynek fő oka a pályázati pénzeszközök 

megérkezése. A pénzügyi teljesítéshez a módosított előirányzatok felkönyvelése megtörtént, melyek 

még mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az év végéig módosulni fognak melynek oka, hogy a 

Támogatási szerződések részletező költségtáblái nem minden esetben álltak rendelkezésre, így nem 

tudtuk megbontani a pénzeszközöket felhalmozási és működési bevételekre, illetve felhalmozási és 

működési kiadásokra.  

  
Közhatalmi bevételek alakulása:                                                                              adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2017. eredeti 

előirányzat 

2017. mód. 

előirányzat 

2017. III. névi 

teljesítés 

%-os teljesítés a 

mód.ei.hoz viszonyítva 

Kommunális adó 32.000 32.000 28.886 90,3 

Helyi Iparűzési adó 166.000 146.364 94.285 64,4 

Pótlék, bírság bevétel 2.100 2.100 1.307 62,2 

Gépjárműadó 15.500 15.500 10.456 67,4 

Egyéb közhatalmi 

bevétel (talajterh. is) 

2.205 6.478 6.832 105,5 

Összesen:  217.805 202.442 141.766 70,0 

 

A helyi iparűzési adóbevétel alulteljesülésének okáról már több alkalommal részletes tájékoztatást 

kapott a Képviselő-testület. A bevétel kiesés korrigálására az eredeti előirányzat csökkentésre került 

19.636 e Ft-tal. A III. negyedéves teljesítési adatok – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 

túlfizetés összegét nem tartalmazzák. Ez a helyi iparűzési adóbevételnél jelentős nagyságrendű, 



30.556 e Ft. A teljesítési adatot, ha korrigáljuk a túlfizetés összegével, akkor az iparűzési adóbevétel 

124.841 e Ft lesz, mely még mindig 21.523 e Ft alulteljesülést mutat a módosított előirányzathoz 

képest. 

A 2017. december havi feltöltés mértéke előre láthatólag nem lesz 21 millió forint. 

 

A kiadások alakulása: 

A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők, ezért a 

jelentős nagyságrendű bevételkiesés a kiadási előirányzatok teljesítésére is hatással van. 

Kiadásoknál:                                                                                                                adatok e Ft-ban 
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatások 397.462 478.155 338.092 

Munkaadókat terhelő jár. 91.853 114.086 74.083 

Dologi kiadások 268.938 297.603 211.478 

Ellátottak pénzbeli juttat. 5.550 7.297 5.221 

Egyéb műk. célú kiadás 108544 108.739 94.348 

Tartalék 57.080 48.831 0 

Beruházások 38.964 550.565 33.397 

Felújítások 16.188 194.800 27.538 

Finanszírozási kiadások 18.467 18.467 18.467 

Kiadások összesen: 1.003.226 1.818.543 802.624 

 

A táblázat adataiból jól látszik, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatok 

jelentős mértékben növekedtek, melynek oka a már fent említett pályázati pénzeszközök 

megérkezése. Az időarányos teljesítéshez viszonyítva torzító hatást mutat, hogy a pályázatok 

jelentős része 2017. évben nem kerül felhasználásra, így azok a kötelezettséggel terhelt maradvány 

részét fogják képezni a felhasználásig.  

 

A 2017. évi költségvetésben tervezett általános és céltartalék az évközi többletigények, valamint az 

elmaradt bevételek pótlására szolgál, ugyanakkor a szabad tartalék teljes körűen felhasználásra 

került már az I. félév folyamán. Ebből következik, hogy további kötelezettséget vállalni a tartalék 

terhére nem lehet, valamint a 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem szereplő, 

azon felül realizálódott bevétel továbbra sem tekinthető többletbevételnek, azt a bevételkiesés 

pótlására kell fordítani. 

 

A nagyarányú bevételkiesés ellenére az intézmények III. negyedévi teljesítési adatai időarányosak, 

ezen időszakban a feladatellátás finanszírozásában nem jelentkeztek problémák. A 2017. év 

hátralévő időszakára vonatkozóan a likviditási problémák elkerülése céljából, szigorú és 

fegyelmezett gazdálkodásra van szükség.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. év III. negyedévi teljesítési adatiról szóló 

előterjesztés részét képező tájékoztatót, határozatot és annak mellékleteit fogadja el.  

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

 Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  
 Költségkihatás:  -  

Az előirányzat biztosítása:  - 

 

 

 



 

4. Bizottsági javaslat: 

A PTFB 2017. november 20-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal 

azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

 

5. Mellékletek: 

- határozati javaslatok 

- 1,2,3 melléklet, intézményenkénti 2017. 09. havi pénzforgalmi jelentés 

 

 

 

Enying, 2017. november 23. 

 

 

 

Tisztelettel: 

            Viplak Tibor s.k. 

                                                                                                                polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (XI.29.) határozata az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítési adatairól: 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Enying Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének III. negyedévi teljesítését jelen határozat 1, 2, és 3. melléklete szerint: 

 

1.617.593 e Ft bevétellel 

  802.624 e Ft kiadással 

 

jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 





adatok e Ft-ban

2017. 2017. 2017

Ered .ei. Mód.ei. III. névi telj

BEVÉTELEK:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 1 371 787 1 248 004

Ebből:

564 900 525 520 428 640

0 1 946 1 946

3 761 844 321 817 418

B3 Közhatalmi bevételek 217 805 202 442 141 766

Ebből:

32 000 32 000 28 886

166 000 146 364 94 285

2 100 2 100 1 307

15 500 15 500 10 456

   Egyéb közhatalmi B36 2 205 6 478 6832

B4 Működési bevételek 69 628 79 537 63 045

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 178

856 094 1 653 766 1 452 993

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 14 829 14 829

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 559 1 381

B5 Felhalmozási célú bevételek 0 6 411 6 412

8 933 22 799 22 622

865 027 1 676 565 1 475 615

B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0

B8" Maradvány igénybevétele B8131 138 199 141 978 141 978

138 199 141 978 141 978

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0

0 0 0

138 199 141 978 141 978

994 293 1 795 744 1 594 971

8 933 22 799 22 622

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543 1 617 593

K1 Személyi juttatások 397 642 478 155 338 092

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        91 853 114 086 74 083

K3 Dologi kiadások 268 938 297 603 211 478

Költségvetési működési kiadások

Költségvetési felhalmozási összesen

Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek:

Finanszírozási működési bevételek:

Finanszírozási működési bevételek össz.

Finanszírozási felhalmozási  bevételek:

Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.

Finanszírozási bevételek össz.

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Költségvetési kiadások

Költségvetési felhalmozási bevételek:

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Költségvetési működési bevételek:

Költségvetési működési bevételek összesen

1/13



adatok e Ft-ban

2017. 2017. 2017

Ered .ei. Mód.ei. III. névi telj

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 

Megnevezés

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 7 297 5 221

K5 Egyéb működési célú kiadások 108 544 108 739 94 348

K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék 57 080 48 831 0

929 607 1 054 711 723 222

K6 Beruházások 38 964 550 565 33 397

K7 Felújítások 16 188 194 800 27 538

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0

55 152 745 365 60 935

984 759 1 800 076 784 157

K9' 18 467 18 467 18 467

K9" 0 0

18 467 18 467 18 467

948 074 1 073 178 741 689

55 152 745 365 60 935

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543 802 624

Finanszírozási felhalmozási  kiadások:

Finanszírozási kiadások össz.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési működési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási kiadások:

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási működési kiadások:
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Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK: Eredeti Mód. 2017. III. Eredeti Mód. 2017. III.

előir. előir. névi telj. előir. előir. névi telj.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 1 371 787 1 248 004 K1 Személyi juttatások 397 642 478 155 338 092

B3 Közhatalmi bevételek 217 805 202 442 141 766 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        91 853 114 086 74 083

B4 Működési bevételek 69 628 79 537 63 045 K3 Dologi kiadások 268 938 297 603 211 478

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 178 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 7 297 5 221

856 094 1 653 766 1 452 993 K5 Egyéb működési célú kiadások 108 544 108 739 94 348

K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék 57 080 48 831 0

929 607 1 054 711 723 222

K6 Beruházások 38 964 550 565 33 397

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 14 829 14 829 K7 Felújítások 16 188 194 800 27 538

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 559 1 381 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0

B5 Felhalmozási célú bevételek 0 6 411 6 412 55 152 745 365 60 935

984 759 1 800 076 784 157

8 933 22 799 22 622

865 027 1 676 565 1 475 615

K9 18 467 18 467 18 467

K9 0 0 0

18 467 18 467 18 467

B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0

B8 Maradvány igénybevétele 138 199 141 978 141 978

138 199 141 978 141 978

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0

0 0 0

138 199 141 978 141 978

994 293 1 795 744 1 594 971 948 074 1 073 178 741 689

8 933 22 799 22 622 55 152 745 365 60 935

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543 1 617 593 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543 802 624

Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.

Finanszírozási bevételek össz.

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Finanszírozási felhalmozási  bevételek:

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási működési kiadások:

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási felhalmozási  kiadások:

Finanszírozási működési bevételek: Finanszírozási kiadások össz.

Finanszírozási működési bevételek össz.

Költségvetési felhalmozási bevételek:

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

KIADÁSOK:

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások

Költségvetési működési bevételek összesen

Költségvetési működési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási kiadások:



adatok e Ft-ban

ROVAT

mind- feladatok

Vagyongaz-

zati  nem 

Vagyongaz-

zati  

TEA 1 1100 1102 1103 1114 1116 1120 1122

COFOG 013350 013350 045160 051030 063020 064010

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

1 248 004 1 205 183 433 150

B2 Felhalm célú tám áht belülről 14 829 14 829

B3 Közhatalmi bevételek 141 766 141 651 141 651

B4 Működési bevételek 63 045 51 636 7 832 17 191 1 670 0 17 230 0

B5 Felhalmozási bevételek 6 412 6 412 6 412

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 178 0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 381 1 381

B1-B7 Költségvetési bevételek 1 475 615 1 421 092 582 633 23 603 1 670 0 0 17 230 0

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

0 0

B813 Maradvány igénybevétele 141 978 141 437 141 437

B8 Finanszírozási bevételek 141 978 141 437 141 437 0 0 0 0 0 0

B1-B8 Bevételek mindösszesen 1 617 593 1 562 529 724 070 23 603 1 670 0 0 17 230 0

K1 Személyi juttatások 338 092 86 583 18 844

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        74 083 13 344 4 012

K3 Dologi kiadások 211 478 123 975 12 403 4 681 788 7 468 3 004 134 14 687

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 221 5 221 1 747

K5 Egyéb működési célú kiadások 94 348 94 348 12 686 1 195

K513 Általános tartalék 0 0 0

Céltartalék 0 0 0

K6 Beruházások 33 397 25 913 2 108 350

K7 Felújítások 27 538 27 088 0 16 432

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

K1-K8 Költségvetési kiadások 784 157 376 472 51 800 4 681 788 7 468 3 004 18 111 14 687

K9 Finanszírozási kiadások 18 467 18 467 18 467

K1-K9 Kiadások mindösszesen 802 624 394 939 70 267 4 681 788 7 468 3 004 18 111 14 687



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Gyermek-

orvosi 

Iskola- Iskola 

(KIK)

1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1134 1135

072111 072111 072112 072311 074011 074031 074032 091220 096015

8 270 0 0 0 10 477 316 0 0

0 877

0 8 270 0 0 0 10 477 316 0 877

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 270 0 0 0 10 477 316 0 877

3 138 6 751

732 1 546

366 5 263 10 235 533 600 1 004 315 29 684

0

0 60 27

371

366 9 133 10 235 904 600 9 361 315 0 29 711

366 9 133 10 235 904 600 9 361 315 0 29 711



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Iskola Munkahelyi Szoc 

feladatokra 

Szoc 

feladatokra os 

karbantart.

Mg. Sart 

mintaprogra

m

1136 1136 1137 1138 1138 1140 1141 1156 1147

096015 104037 096025 041233 041233 0412336 041237

0 1 986 7 019 0 2 094 50 858

2 498 1 227 700

2 498 0 1 227 0 1 986 7 019 0 2 094 51 558

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 498 0 1 227 0 1 986 7 019 0 2 094 51 558

23 396 6 226 9 079

2 733 708 1 035

19 561 500 1 347 1 807 2 409 2 431

26 513 47 509

294 2 548

19 561 500 1 347 26 513 47 509 28 230 0 9 343 15 093

19 561 500 1 347 26 513 47 509 28 230 0 9 343 15 093



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Start Mg 

minta-

program 5 Program

utak 

Civil 

szervezetek 

Tanuszoda 

maior

1147 1140 1146 1150 1157 1230 1400 1604 1601

041237 041236 041233 041237 045160 084031 013350 045120

2 773 10 444 4 990

7 829

745

1 381

0 2 773 5 880 4 990 1 381 0 0 745 7 829

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 773 5 880 4 990 1 381 0 0 745 7 829

3 536 6 910 1 752 6 831

788 798 237 755

2 322 353 926

3 474

495 5 950

107 2 115

1 029 190

4 324 7 708 1 989 10 015 1 382 3 969 5 950 3 041 190

4 324 7 708 9 142 10 015 1 382 3 969 5 950 3 041 190



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

EVSE    Iskolai 

terv

Bethlen Foglalkoztat

1161 1608 1602 1100 1100 1163 1164 1610 1700

081030 091140 091211 011130 011130 011130 011130 011130 011130

1 200 266 11 522

1 666

0 0 0 0 0 0 369 11 522 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 369 11 522 0

120

0

630 290 234

3 018 79 386

2 128 1 822

3 018 2 128 1 822 0 0 630 369 740 0

3 018 2 128 1 822 0 0 630 369 740 0



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

TOP

Polg. Hiv. 

energetika 

TOP

ASP 

TOP

Enyingi 

eri Hivatal 

Enyingi 

1701 1702 1703 1106 2 2100 2101 3 3100

013350 013350 011130 104043 011130/018030 031030 104031/018030

487 500 77 588 94 730 2 821 2 821

7 000 0

115 115 0

3 788 3 788 684 537

0

0

0

487 500 77 588 7 000 94 730 6 724 6 724 0 684 537

190 190 0 14 14

0 0 0 0 190 190 0 14 14

487 500 77 588 7 000 94 730 6 914 6 914 500 698 551

84 991 82 786 2 205 19 125 15 659

20 412 19 935 477 4 364 3 465

0 0 26 176 26 101 75 4 199 2 163

0 0

0 0

0 0

14 572 249 2 214 2 205 9 38 38

3 687 1 429 0 0 0 0 0

0 0

14 572 3 687 249 1 429 133 793 131 027 2 766 27 726 21 325

0

14 572 3 687 249 1 429 133 793 131 027 2 766 27 726 21 325



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Enyingi 

Szirombont szakmai 

feladatok

szakmai 

feladatok feladatok

Vas G. 

feladatai

3100 4 4100 4100 4100 4100 5 5100 5100

104035 091110 091120 091140 013350 082092 013350

0

0

147 1 562 12 1 550 0 1 996 1 732

147 1 562 12 0 1 550 0 1 996 1 732 0

0

0 0 0 0 0 0 0

147 1 562 12 0 1 548 0 1 996 1 732

3 466 96 304 88 222 2 384 5 698 0 14 696 7 504 0

899 23 886 20 230 545 3 111 0 3 331 1 691 0

2 036 10 337 488 58 9 791 0 13 584 11 653 0

0 0

0 660 0 0 660 3 225 2 393 0

0 0 0 0 0 450 0 0

0 0 0 0 0

6 401 131 187 108 940 2 987 19 260 0 35 286 23 241

6 401 131 187 108 940 2 987 19 260 0 35 286 23 241 0



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

EFOP 4.1.7-

Gy. 

Szolg. 

EFOP3.2.9(

5102 5200 5200 5200 6 0100 0100 0101 0102

082092 082042 082043 082044 104043/018030 104042 104043 104043

40 000 40 000

264 466 50 416

178 178

0 0 0

0 0 0 264 40 644 178 0 416 40 000

40 40 0 0

0 0 40 40 0 0 0

0 264 40 684 40 0 416 40 000

0 0 0 7 192 14 261 8 109 6 152 0 0

0 0 0 1 640 3 189 1 697 1 492 0 0

0 108 0 1 823 3 603 2 880 98 625 0

0 832 0 0 201 193 8 0 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0

0

450 940 10 655 21 254 12 879 7 750 625 0

450 940 0 10 655 21 254 12 879 7 750 625 40 000



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

z. 

n

7 9101 9102 9111 9110 9103 9104 9118 9119

066020/018030 066010 013350 013350 013320 047120 051030 051050

0

0

0

2 913 1 025 50 143 0 72 751 0 0

0

0

0

2 913 1 025 50 143 0 72 751 0 0

296 296 0 0 0 0 0

296 296 0 0 0 0 0

3 209 1 617 50 143 0 72 751 0 0

22 132 15 758 6 374 0 0 0 0 0 0

5 557 4 050 1 507 0 0 0 0 0 0

29 604 14 637 3 464 448 2 160 48 478 4 243 0

1 146 1 146 0 0 0

0 0 0 0

58 439 35 591 11 345 448 2 160 48 478 4 243 0

58 439 35 591 11 345 448 2 160 48 478 4 243 0



adatok e Ft-ban

ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

feladatok

feladatok

feladatok

9106 9120 9105 - - -

052020 081030 045160

2 821 1 986 1 243 197

0 0 14 829

115 0 141 651

691 181 0 3 788 684 58 573

0 0 6 412

0 0 178

0 0 1 381

691 181 0 6 724 2 670 1 466 221

0 0 0

190 14 141 774

14 14 141 774

691 181 0 6 738 2 684 1 607 995

0 0 0 82 786 19 125 236 181

0 0 0 19 935 4 364 49 784

1 920 1 173 1 033 26 101 4 199 181 178

0 0 5 221

0 47 509 46 839

0 0 0

0

2 205 38 31 154

0 0 27 538

0 0 0

1 920 1 173 1 033 131 027 75 235 577 895

0 0 18 467

1 920 1 173 1 033 131 027 75 235 596 362
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy:   Tájékoztatás az KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein 

belül történő Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, 

migrációjára (Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon kataszter) a rendszer 

tesztelésére és élesítésére vonatkozó ajánlatokról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Junacsek Krisztina Éva könyvelő 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be az 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat tekintetében. 

Az Önkormányzat 7.000.000,- forint (100 % vissza nem térítendő) támogatásban részesült 

a fenti pályázat tekintetében.  

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: ASP rendelet) szabályozza az ASP rendszer bevezetését és működését. 

A Kormány a Partnerségi megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi 

színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság 

növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati 

elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált 

ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az 

önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani. 

Enying Város Önkormányzata 3 ajánlattevőt keresett meg az Önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítására, migrációjára (Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon 

kataszter) a rendszer tesztelésére és élesítésére vonatkozóan. 

A 3 beérkezett ajánlatok összevetését követően megállapítható, hogy az E-Szoftverfejlesztő 

Kft. ajánlata a legkedvezőbb, mely esetében a vállalási ár nettó 1.041.732,- forint+ áfa, vagyis 

bruttó 1.323.000,- forint.  

1. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: 

 

Név Cím Nettó Áfa Bruttó 

E-Szoftverfejlesztő Kft. 4964. Fülesd, Fő u.25. 900.000 Ft 243.000 Ft 1.143.000 Ft 

Professional Computer 

Kft. 

3100. Salgótarján, 

Kővár út 1. 

1.020.472 Ft 275.528 Ft 1.296.000 Ft 

IP Monitoring 

Szolgáltató Kft. 

3715. Gesztely, Sport 

u.15. 

970.079 Ft 261.921 Ft 1.232.000 Ft 
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2. Tesztelés, élesítés 

 

Név Cím Nettó Áfa Bruttó 

E-Szoftverfejlesztő Kft. 4964. Fülesd, Fő u.25. 141.732 Ft 38.268 Ft 180.000 Ft 

Professional Computer 

Kft. 

3100. Salgótarján, 

Kővár út 1. 

157.480 Ft 42.520 Ft 200.000 Ft 

IP Monitoring 

Szolgáltató Kft. 

3715. Gesztely, Sport 

u.15. 

151.968 Ft 41.032 Ft 193.000 Ft 

 

 

A fentiekre való tekintettel megállapítható, hogy jelen költségek ismeretében a fenti ajánlat a 

pályázat keretein belül kerül finanszírozásra, tehát megfelel a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontja szerinti 

elszámolható költségek mértékének, az Önkormányzatnak nem szükséges hozzá önerőt 

biztosítania. 

 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását!  

 

1. Jogszabályi hivatkozások 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet 

 

2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor 

megnevezése 

Az előterjesztés szerinti pályázat terhére. 

 

3. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

 
4. Bizottsági javaslat: A PTFB 2017. november 20-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 3 igen 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

5. Melléklet 

- ajánlatok 

- ajánlatkérő 

- Támogatói okirat 

 

Enying, 2017. november 23. 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017. (XI.29.) határozata az 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozás”  elnevezésű pályázat keretein belül történő 

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára 

(Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon kataszter) a rendszer tesztelésére és 

élesítésére vonatkozó ajánlatokról:  

 

A képviselő-testület  

 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

 

2. a migrációra vonatkozó ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

 

3. megbízza az E-Szoftverfejlesztő Kft.-t (4964 Fülesd, Fő u. 25.), 2017.10.31. napján 

kelt ajánlata alapján, az „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein belül 

történő Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javításával, migrációjával 

(Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon kataszter) a rendszer tesztelésével és 

élesítésével, 

 

4. a 3. pontban meghatározott Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének 

javítására, migrációjára (Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon kataszter)  

nettó 900.000,- +áfa, azaz bruttó 1.143.000,- forintot, a rendszer tesztelésére és 

élesítésére nettó 141.732,-+áfa, azaz bruttó 180.000,- forintot, vagyis összesen nettó 

1.041.732,- forint, azaz bruttó 1.323.000,- forint összeget biztosít a pályázat terhére, 

 

5. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó szerződés 

aláírásával. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester  

Határidő: azonnal 

 

















 
                                                                   Iktatószám: IKT-2017-114-I1-00002638 

TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint
Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati  ASP  rendszer  országos  kiterjesztéséhez c.  felhívás  alapján  ENYING  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA , mint Kedvezményezett 

Székhely: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26 
Azonosító szám ( törzs szám):  727387 
Adószám: 15727385-2-07 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11500092-11110000-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Viplak Tibor - POLGÁRMESTER 

 2017.03.13. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”. 

Értesítem,  hogy  a  Támogató  a  „ENYING  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA ASP  KÖZPONTHOZ  VALÓ
CSATLAKOZÁSA”  című  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 azonosító  számú támogatási  kérelmet
elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A  támogatás  tárgya  „ENYING  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  ASP  KÖZPONTHOZ  VALÓ
CSATLAKOZÁSA” című,  a  támogatási  kérelemben  és  annak  mellékleteiben  rögzített  Projekt
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi  költségvetési  előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult,
melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani. 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.16. 
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:  2014.01.01 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29. 

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le
nem vonható ÁFA-val számított  maximális  elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft,  azaz  hétmillió
forint. 

A Támogatás intenzitása: 100 % 

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100 %-a.
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Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint. 
 
Támogatás jogcíme 

A 2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból1 
7 000 000  Ft,  azaz  hétmillió  forint  nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti  állami
támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett  a  Projektet  a  támogatási  kérelemben,  valamint  a  3.  mellékletben  meghatározott
műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás
és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a  2014–2020 programozási  időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet)  1.  mellékletének  65.4  pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
A  Projekt  fizikai  befejezésének  igazolásaképpen  Kedvezményezett  (közös  önkormányzati  hivatal
székhelyének  feladatait  ellátó  önkormányzat  Kedvezményezett  esetében  a  társulásban  részt  vevő
valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt
záró beszámolójához csatolni. 

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a
módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,  továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az
Okirat  és  az  ÁSZF szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden külön  intézkedés
nélkül módosulnak.
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A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  projektadatlapon
feltüntetett  projektfelelős,  a  projektadatlapon  és  mellékleteiben  feltüntetett  más  személyek,  illetve  a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő feldolgozását  is)  kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az ÁSZF-ben hivatkozott  mellékletek,  továbbá a, felhívás,  a támogatási  kérelem és annak mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu   oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. május 5. 

Támogató
Dányi Gábor

Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes

Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője 

Miniszterelnökség

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai 
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

1. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Kötelezőe
n előírt

nyilvánoss
ág

biztosításá
nak

költsége

Kötelezőe
n előírt

nyilvánoss
ág

biztosításá
nak

költsége

27 559 7 441 35 000 1 35 000 35 000 100 A jogszabályok 
által előírt 
tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

i -
munkabér

143 443 0 143 443 1 143 443 143 443 100 Projektmenedzs
ment személyi 
jellegű 
kifizetéseinek 
fedezetére

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

31 557 0 31 557 1 31 557 31 557 100 Projektmenedzs
ment személyi 
jellegű kifizetései
járulékainak 
fedezetére
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

i -
foglalkozta

tást
terhelő
adók,

járulékok

Tesztelés, élesítés Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

munkabér

229 508 0 229 508 1 229 508 229 508 100 Valamennyi ASP 
szakrendszer 
tekintetében a 
tesztelés és 
élesítési 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
ráfordítások

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

munkabér

325 410 0 325 410 1 325 410 325 410 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
szolgáltatóval, 
részben saját 
munkaerő 
ráfordítással 
végezzük. Az 
adattisztítási és 
migrációs 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
ráfordítások

Tesztelés, élesítés Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

foglalkozta
tást

terhelő
adók,

járulékok

50 492 0 50 492 1 50 492 50 492 100 Valamennyi ASP 
szakrendszer 
tekintetében a 
tesztelés és 
élesítési 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
kifizetések 
járulékai

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

foglalkozta
tást

terhelő

71 590 0 71 590 1 71 590 71 590 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
szolgáltatóval, 
részben saját 
munkaerő 
ráfordítással 
végezzük. Az 
adattisztítási és 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

adók,
járulékok

migrációs 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
kifizetések 
járulékai.

Önkormányzatok
elektronikus

ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek

kialakítása

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Szakértői
díjak

606 299 163 701 770 000 1 770 000 770 000 100 Az 
elektronikusan 
kitölthető 
űrlapokhoz 
kapcsolódó 
önkormányzati 
feladatok 
ellátását külső 
szakértői 
szolgáltatással 
kívánjuk ellátni

Működésfejlesztés és
szabályozási keretek

kialakítása

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Szakértő
díja

661 417 178 583 840 000 1 840 000 840 000 100 A kötelező és az 
azon felül vállalt 
szabályzatok 
aktualizálását 
külső szakértő 
bevonásával 
kívánjuk 
megvalósítani.
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Monitor
alapkonfig

uráció 

37 008 9 992 47 000 2 94 000 94 000 100 Az ASP 
rendszert 
használók 
részére 2 db 
monitor 
beszerzése 
indokolt.

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Switch
eszköz 2.

129 921 35 079 165 000 3 495 000 495 000 100 Az adatátviteli 
egység az 
informatikai 
rendszer 
átalakításához 
szükséges. Az 
ASP rendszerbe 
csatlakozó 
köztisztviselők 
száma 
megkívánja a 24 
LAN portos 
switch 
beszerzését.

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Adatbázis
felmérése

k és
tisztítás

900 000 243 000 1 143 000 1 1 143 000 1 143 000 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

ó
szolgáltatá

sok
költségei

szakértői
szolgáltatá
s költsége

szakrendszerek 
szolgáltatóival 
végezzük.

Oktatásokon történő
részvételhez kapcsolódó

utazás

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Képzéshe
z

kapcsolód
ó

költségek

Képzésen
résztvevők

helyközi
utazási

költsége

210 000 0 210 000 1 210 000 210 000 100 Az 
önkormányzat 
ASP 
rendszerben 
érintett 
dolgozóinak az 
oktatásokon 
történő 
részvételéhez 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költségei

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Kártyaolva
só

alapkonfig
uráció

10 228 2 762 12 990 15 194 850 194 850 100 A kártyaolvasó 
minden 
munkaállomás 
kötelező 
tartozéka. Az 
önkormányzat 
ennek 
megfelelően az 
ASP 
rendszerhez 
csatlakozó 15 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

köztisztviselője 
részére biztosítja
az eszközt

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Rack
szekrény

1.

45 819 12 371 58 190 1 58 190 58 190 100 A rack szekrény 
az informatikai 
és 
telekommunikáci
ós 
berendezések, 
valamint a 
kábelezési 
termékek 
tárolását és 
rendszerezését 
elősegítő 
eszköz. A 
strukturált 
hálózat 
kiépítéséhez 
szükséges rack 
szekrény a 
switchek, 
szünetmentes 
tápegység, 
modem, rooter, 
és a 
telefonközpont 
elhelyezésére.
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Munkaállo
mások MS
Windows
környezet

ben

181 729 49 067 230 796 10 2 307 960 2 307 960 100 Az ASP 
rendszert 
használók 
részére 10 db 
munkaállomás 
beszerzése 
indokolt.

Összesen: 7 000 000 7 000 000
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források (Ft) %

I.  a  támogatási  konstrukció  keretében  igényelt  vissza
nem  térítendő  támogatás  (Ft)  (egyeznie  kell  a
költségvetés végösszegével)

7 000 000 100,00%

Projekt elszámolható költsége 7 000 000 100,00%
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

3. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000
Beszerzett,

üzembe helyezett
eszközök

Az ASP Korm.
rendelet 2. számú

mellékletében
foglalt

paraméterekkel
rendelkező, az
önkormányzati
ASP rendszer

szakrendszereinek
használatához

szükséges
beszerzett,

üzembe helyezett
eszközök a

kártyaolvasók
kivételével

16 DB

1 2018.06.30. A vállalásban részletezett 7 000 000 Beszerzett, Munkaállomásonk 15 DB
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Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

valamennyi feltétel és cél
megvalósul a projekt zárásának

időpontjáig

üzembe helyezett
kártyaolvasó

eszköz

ént, azaz
összesen 15

darab
kártyaolvasó

eszköz
beszerzése és

üzembe helyezése

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Megfelelő
minőségű,
átadható

adatállomány,
sikeres

migráció/adatbetöl
tés az egyes

szakrendszerek
tekintetében

Az ASP egyes
szakrendszereihez
való csatlakozás
feltételeként a

megfelelő
minőségű,
átadható

adatállományok
előállítása, és

sikeres migrációja

7 DB

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Módosított/új
szabályzatok és /

vagy
önkormányzati

rendeletek

3 darab szabályzat
módosítása az

ASP
szakrendszereinek

megfelelően

3 DB

1 2018.06.30. A vállalásban részletezett 7 000 000 Önkormányzat Átadási folyamat. 7 DB
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Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

valamennyi feltétel és cél
megvalósul a projekt zárásának

időpontjáig

által letesztelt,
élesített

keretrendszer és
szakrendszeri
csatlakozás,
adatátadási
folyamat –

Rendszercsatlako
zás esetén

Belső erőforrások
felhasználásával

letesztelt és
ellenőrzött

megfelelően
működő

szolgáltatások 

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Ügyfelek által
igénybe vehető,
elektronikusan

indítható
ügytípusok száma

A helyi iparűzési
adóbevallás

beadás ügytípus
vonatkozásában

elektronikus
ügyindítás

lehetőségének
biztosítása

1 DB
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató
megnevezése

Mértékegység
Bázisérték

dátuma
Bázisérték Cél dátuma Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

Szervezetfejlesztéssel  érintett  szervezetek
száma 

Darab
2017.03.06. 0

Szervezetfejlesztéssel  érintett  szervezetek
száma 

Darab
2018.06.30. 1 1 1
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység Irányítószám Közterület Házszám Elsődleges helyszín

Enying 8130 Kossuth Lajos utca 26 Fő megvalósítási helyszín
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Enying Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető 

 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Enying Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

1. Előzmények 

 

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóigazgatási Osztálya a költségvetési rendeleten 

automatikusan átvezette az Országgyűlés vagy a Kormány döntéséből adódó, a Képviselő-testület 

által jóváhagyott, valamint a saját hatáskörben történő előirányzat módosításokat.  

A saját hatáskörben történő módosításokat előirányzati főcsoporton belül, az intézményvezetők 

írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának megbízott könyvelője 

végezte el. Ezek a módosítások a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, 

ugyanakkor 2017. évben a havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak.  

 

Az előterjesztés részét képezi az intézményenként rovatra (IPO13RO) és költségvetési főkönyvi 

számra (IPO13U) összesített előirányzat nyilvántartás, mely tételesen bemutatja a módosításokat, 

valamint önkormányzati szintű összesítés, mely intézményenként irányító szervi és saját 

hatáskörben történő bontásban tartalmazza a 2017. évi módosításokat. Mindezeknek megfelelően az 

Önkormányzati rendelet 1., 2., 3., melléklete módosul az előterjesztés szerint. 

 

A rendelet költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 815.317 e Ft-tal nőtt (nettó 

módon számolva) melynek okai: 

Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről 803.126 e Ft növekedést 

mutat a módosított előirányzat az eredetihez képest, mely az év közben elnyert pályázati 

támogatások és az állami támogatások nettósított összege. A közhatalmi bevételek tekintetében a 

módosított előirányzat az eredetihez képest 15.363 e Ft-tal csökkent, a helyi iparűzési adóbevétel 

kiesés egy része került módosításra. A működési bevételek módosított előirányzata 9.909 e Ft-tal 

nőtt. Mindezek a költségvetési működési bevételek módosított előirányzatát 797.672 e Ft-tal 

megemelték.  

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 22.799 e Ft növekedést mutat, mely a 

pályázatokból adódik.  

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata az önkormányzat és intézményeinek Magyar 

Államkincstár által jóváhagyott előző évi maradvány összegének és az eredeti előirányzatként 

tervezett maradvány összegének pozitív különbözetével nőtt. 

Irányító szervi hatáskörben történt előirányzat növekedés összege 2017.09.30-ig 834.435 e Ft, mely 

magában foglalja az Országgyűlési, a Kormány, a Pályázatok támogatói és a Képviselő-testületi 

döntésből adódó módosításokat. Irányító szervi hatáskörben, Képviselő-testületi döntésből 

származó előirányzat csökkenés összege 33.908 e Ft, 

 

Saját hatáskörben önkormányzatra összesítve 191.323 e Ft került könyvelésre, mely az időközi 

költségvetési jelentések készítése során vált szükségessé. 

 



A bevételi előirányzatok növekedésével egyidejűleg a kiadási előirányzatok is növekedtek. A 

személyi juttatások előirányzata 80.513 e Ft-tal, a járulékok 22.233 e Ft-tal a dologi kiadások 

28.665 e Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.747 e Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 195 

e Ft-tal nőttek, a tartalékok pedig 8.249 e Ft-tal csökkentek. 

A beruházási előirányzatok 511.601 e Ft-tal, a felújítási előirányzatok 178.612 e Ft-tal nőttek.  

A költségvetési működési és felhalmozási előirányzat növekedésének fő oka a pályázati 

pénzeszközök megérkezése és annak könyvelése, bár meg kell jegyezni, hogy év végére még 

várhatóak lesznek átkönyvelések a felhalmozási és működési bevételek, kiadások között, ez abból 

adódik, hogy több pályázatnak nincs még meg a részletes költségtáblája, mely alapján a megfelelő 

kiadás-nemre lehetne könyvelni. Az is látható, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a jelentős része 

2017. év végéig nem kerül felhasználásra, így azok majd a kötelezettséggel terhelt maradvány 

részét fogják képezni. 

 

Az alábbi pályázati pénzeszközök érkeztek meg: 

Megnevezés Összeg forintban 

EFOP-3.2.9-16-2016-00010. „Óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység fejlesztése”  

 

40.000.000.- 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064. „ASP központhoz való 

csatlakozás”                    

 

7.000.000.- 

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-0050. „Polgármesteri hivatal 

energetika fejlesztése”                 

 

77.588.000.- 

TOP-4.2.1-15fe1-2016-00016. „Enyingi Család és 

Gyermekjóléti Központ kialakítása”   

 

93.873.000.- 

TOP-2.1.2-15FE1-2016-00004. „ Zöld város Enying”                                                    

 

487.500.000.- 

TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00003. „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések Enying járásban”                              

7.852.000.- 

Összesen: 713.813.000.- 

 

 A táblázatban szereplő pályázatokon felül a közfoglalkoztatási programból adódó bevételi 

előirányzat növekedésével szemben a személyi juttatások, annak járuléka, valamint a dologi 

kiadások előirányzata emelkedett jelentős mértékben. A Képviselő-testületi határozatoknak 

megfelelően változtak a kiadási előirányzatok, melyek döntő többsége a fejlesztési előirányzatok 

növekedését eredményezte.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.   

 

2.  Jogszabályi hivatkozások: 
-  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

 

 Költségkihatás:  -  

Az előirányzat biztosítása:  - 

 

4. Bizottsági javaslat: A PTFB 2017. november 20-i ülésén az előterjesztést tárgyalta és azt 3 

igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 



 

5. Melléklet: 3 db számszaki melléklet, 

                 Intézményenként összesítő kimutatás a módosított előirányzatokról valamint 

részletező kimutatás (IPO13RO), (IPO13U)  

                               1 db határozati javaslat 

                               1 db rendelet tervezet 

 

 

 

Enying, 2017. november 23. 

 

Tisztelettel: 

 

                                                                                                       Viplak Tibor s.k. 

                                                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (XI.29.) határozata a 2017. évi 

költségvetési rendelet módosításáról: 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a határozat mellékletét képező 

2017. évi előirányzat módosításról készült összesítő kimutatást, valamint az ahhoz kapcsolódó 

intézményenként elkészített analitikus nyilvántartást az előirányzatokról, az abban foglaltakat 

jóváhagyja. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

  



Rendelet tervezet: 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

az Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  

2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon a hatályát 

veszti. 

 

 

                              Viplak Tibor                                          Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

                              polgármester                                                       jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2017. november …….. 

 

 

 

                                                                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

                                                                                                           jegyző 

 

 

 

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

A rendelkezés módosítja a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1-3. mellékleteit. 

 

 

2. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést. 

 

 

 Enying, 2017. november 15. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző s. k. 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a 

következők: 

 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítása jogszabályi előíráson 

alapul.  

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és 

költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet 

elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 

 

Enying, 2017. november 23. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző s. k. 

 

 



adatok e Ft-ban

2017. 2017.

Ered .ei. Mód.ei.

BEVÉTELEK:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 1 371 787

Ebből:

564 900 525 520

0 1 946

3 761 844 321

B3 Közhatalmi bevételek 217 805 202 442

Ebből:

32 000 32 000

166 000 146 364

2 100 2 100

15 500 15 500

   Egyéb közhatalmi B36 2 205 6 478

B4 Működési bevételek 69 628 79 537

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

856 094 1 653 766

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 14 829

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 559

B5 Felhalmozási célú bevételek 0 6 411

8 933 22 799

865 027 1 676 565

B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8" Maradvány igénybevétele B8131 138 199 141 978

138 199 141 978

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0

0 0

138 199 141 978

994 293 1 795 744

8 933 22 799

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543

K1 Személyi juttatások 397 642 478 155

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        91 853 114 086

K3 Dologi kiadások 268 938 297 603

Költségvetési működési kiadások

Költségvetési felhalmozási összesen

Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek:

Finanszírozási működési bevételek:

Finanszírozási működési bevételek össz.

Finanszírozási felhalmozási  bevételek:

Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.

Finanszírozási bevételek össz.

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Költségvetési kiadások

Költségvetési felhalmozási bevételek:

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Költségvetési működési bevételek:

Költségvetési működési bevételek összesen
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adatok e Ft-ban

2017. 2017.

Ered .ei. Mód.ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 

Megnevezés

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 7 297

K5 Egyéb működési célú kiadások 108 544 108 739

K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék 57 080 48 831

929 607 1 054 711

K6 Beruházások 38 964 550 565

K7 Felújítások 16 188 194 800

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

55 152 745 365

984 759 1 800 076

K9' 18 467 18 467

K9" 0

18 467 18 467

948 074 1 073 178

55 152 745 365

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543

Finanszírozási felhalmozási  kiadások:

Finanszírozási kiadások össz.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési működési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási kiadások:

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási működési kiadások:
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Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK: Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód.

előir. előir. előir. előir.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 568 661 1 371 787 420 022 K1 Személyi juttatások 397 642 478 155

B3 Közhatalmi bevételek 217 805 202 442 79 935 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        91 853 114 086

B4 Működési bevételek 69 628 79 537 41 725 K3 Dologi kiadások 268 938 297 603

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 550 7 297

856 094 1 653 766 K5 Egyéb működési célú kiadások 108 544 108 739

K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék 57 080 48 831

929 607 1 054 711

541 682

K6 Beruházások 38 964 550 565

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 933 14 829 317 389 K7 Felújítások 16 188 194 800

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 559 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

B5 Felhalmozási célú bevételek 0 6 411 42 55 152 745 365

984 759 1 800 076

8 933 22 799 317 431

865 027 1 676 565 859 113

K9 18 467 18 467

K9 0 0

18 467 18 467

B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8 Maradvány igénybevétele 138 199 141 978

138 199 141 978 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Maradvány igénybevétele 

0 0 0

138 199 141 978 0

994 293 1 795 744 541 682 948 074 1 073 178

8 933 22 799 317 431 55 152 745 365

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543 859 113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 003 226 1 818 543

Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.

Finanszírozási bevételek össz.

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Finanszírozási felhalmozási  bevételek:

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási kiadások:

Finanszírozási működési kiadások:

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási felhalmozási  kiadások:

Finanszírozási működési bevételek: Finanszírozási kiadások össz.

Finanszírozási működési bevételek össz.

Költségvetési felhalmozási bevételek:

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

KIADÁSOK:

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások

Költségvetési működési bevételek összesen

Költségvetési működési kiadások összesen

Költségvetési felhalmozási kiadások:



ROVAT

mind- feladatok

Vagyongaz-

zati  nem 

Vagyongaz-

zati  

TEA 1 1100 1102 1103 1114 1116 1120 1122

COFOG 013350 013350 045160 051030 063020 064010

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

1 371 787 1 328 026 530 246

B2 Felhalm célú tám áht belülről 14 829 14 829

B3 Közhatalmi bevételek 202 442 201 772 201 772

B4 Működési bevételek 79 537 66 543 6 893 23 219 1 630 0 23 500 0

B5 Felhalmozási bevételek 6 411 6 411 6 411

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 559 1 381

B1-B7 Költségvetési bevételek 1 676 565 1 618 962 738 911 29 630 1 630 0 0 23 500 0

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

0 0

B813 Maradvány igénybevétele 141 978 141 437 141 437

B8 Finanszírozási bevételek 141 978 141 437 141 437 0 0 0 0 0 0

B1-B8 Bevételek mindösszesen 1 818 543 1 760 399 880 348 29 630 1 630 0 0 23 500 0

K1 Személyi juttatások 478 155 117 478 22 507

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        114 086 29 498 6 188

K3 Dologi kiadások 297 603 156 666 20 003 3 808 696 8 948 5 129 123 19 701

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 297 7 297 1 747

K5 Egyéb működési célú kiadások 108 739 108 739 13 954 940

K513 Általános tartalék 3 500 3 500 3 500

Céltartalék 45 331 45 331 45 331

K6 Beruházások 550 565 534 434 563 6 411 1 000

K7 Felújítások 194 800 191 968 0 9 795

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

K1-K8 Költségvetési kiadások 1 800 076 1 194 911 113 793 10 219 696 8 948 5 129 11 858 19 701

K9 Finanszírozási kiadások 18 467 18 467

K1-K9 Kiadások mindösszesen 1 818 543 1 213 378 113 793 10 219 696 8 948 5 129 11 858 19 701



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Gyermek-

orvosi 

Iskola- Iskola 

(KIK)

1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1134 1135

072111 072111 072112 072311 074011 074031 074032 091220 096015

10 184 0 0 0 14 008 421 0 0

0 1 954

0 10 184 0 0 0 14 008 421 0 1 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 184 0 0 0 14 008 421 0 1 954

4 194 8 980

967 2 075

330 7 216 13 983 330 1 200 1 834 446 36 694

0

132 605 27

477

330 12 377 13 983 939 1 200 13 494 446 0 36 721

330 12 377 13 983 939 1 200 13 494 446 0 36 721



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Iskola Munkahelyi Szoc 

feladatokra 

Szoc 

feladatokra os 

karbantart.

Mg. Sart 

mintaprogra

m

Start Mg 

minta-

program 5 

1136 1137 1138 1138 1140 1141 1156 1147 1147

096015 096025 041233 041233 0412336 041237 041237

0 1 414 42 140 0 12 574 22 696

3 810 1 537 4 000

3 810 1 537 0 1 414 42 140 0 12 574 26 696 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 1 537 0 1 414 42 140 0 12 574 26 696 0

29 631 8 912 12 906 2 446

7 914 2 410 3 284 538

23 802 1 513 2 700 2 102 2 362

30 203 56 942

1 695 765

23 802 1 513 30 203 56 942 41 940 0 13 424 19 317 2 984

23 802 1 513 30 203 56 942 41 940 0 13 424 19 317 2 984



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Program

utak 

Civil 

szervezetek 

Tanuszoda 

maior

EVSE    

1140 1146 1150 1157 1230 1400 1604 1601 1161

041236 041233 041237 045160 084031 013350 045120 081030

7 850 5 880 12 574

7 829

1 381

7 850 5 880 12 574 1 381 0 0 0 7 829 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 850 5 880 12 574 1 381 0 0 0 7 829 0

7 265 7 270 9 514

800 1 872 2 410

1 050 353 620

5 550

495 6 205

115 15 000 3 675

1 029 190

8 065 9 142 13 089 1 382 6 045 6 205 15 620 190 3 675

8 065 9 142 13 089 1 382 6 045 6 205 15 620 190 3 675



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Iskolai 

terv

Bethlen Foglalkoztat

TOP

1608 1602 1100 1100 1163 1164 1610 1700 1701

091140 091211 011130 011130 011130 011130 011130 011130 013350

369 7 852 487 500

0 0 0 0 0 369 7 852 0 487 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 369 7 852 0 487 500

3 853

1 040

0 290 1 333

7 493 562 79 1 812 487 500

6 137 2 122

6 137 2 122 7 493 562 0 369 8 038 0 487 500

6 137 2 122 7 493 562 0 369 8 038 0 487 500



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Polg. Hiv. 

energetika 

TOP

ASP 

TOP

Enyingi 

eri Hivatal 

Enyingi 

1702 1703 1106 2 2100 2101 3 3100

013350 011130 104043 011130/018030 031030 104030/018030

77 588 94 730 3 761 3 761

7 000 0

670 170 500

3 810 3 810 479 0

0

0

0

77 588 7 000 94 730 8 241 7 741 500 479 0

190 190 0 14 14

0 0 0 190 190 0 14 14

77 588 7 000 94 730 8 431 7 931 500 493 14

120 461 117 422 3 039 26 320 21 691

28 834 28 173 661 5 967 4 149

50 50 39 033 38 398 635 5 948 3 679

0 0

0 0

0 0

7 000 2 770 2 670 100 406 284

77 538 94 680 2 000 2 000 0 381 381

0 0

77 588 7 000 94 730 193 098 188 663 4 435 39 022 30 184

0

77 588 7 000 94 730 193 098 188 663 4 435 39 022 30 184



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

Enyingi 

Szirombont szakmai 

feladatok

szakmai 

feladatok feladatok

Vas G. 

feladatai

3100 4 4100 4100 4100 4100 5 5100 5100

104035 091110 091120 091140 013350 082092 013350

0

0

479 1 598 12 1 548 38 1 908 1 603

479 1 598 12 0 1 548 38 1 908 1 603 0

0

0 0 0 0 0 0 0

479 1 598 12 0 1 548 38 1 908 1 603

4 629 133 440 122 115 3 601 7 724 0 20 155 10 328 0

1 818 31 496 28 910 804 1 782 0 4 838 2 455 0

2 269 13 919 1 891 571 11 457 0 15 132 12 949 0

0 0

122 1 402 1 402 3 730 2 426 0

0 0 0 451 0 0

0

8 838 180 257 152 916 4 976 22 365 0 44 306 28 158

8 838 180 257 152 916 4 976 22 365 0 44 306 28 158 0



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek
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B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 

kívülről

B813 Maradvány igénybevétele 

B8 Finanszírozási bevételek 

B1-B8 Bevételek mindösszesen

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó                                                                        

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K513 Általános tartalék

Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

EFOP 4.1.7-

Gy. 

Szolg. 

EFOP3.2.9(

5102 5200 5200 5200 6 0100 0100 0101 0102

082092 082042 082043 082044 104043/018030 104042 104043 104043

40 000 40 000

305 416 416

178 178 0 0 0

0 0 0 305 40 594 178 0 416 40 000

40 40 0 0

0 0 40 40 0 0 0

0 305 40 634 40 0 416 40 000

0 0 0 9 827 30 032 10 179 7 613 0 12 240

0 0 0 2 383 6 751 2 145 1 301 0 3 305

0 252 0 1 931 23 681 3 203 381 600 19 497

0 1 150 0 154 5 151 193 0 0 4 958

451 0 0 0 0 0 0 0 0

451 1 402 14 295 65 615 15 720 9 295 600 40 000

451 1 402 0 14 295 65 615 15 720 9 295 600 40 000



ROVAT

TEA

COFOG

B1 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről

B2 Felhalm célú tám áht belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek
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Céltartalék

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

z. 

n

7 9101 9102 9111 9110 9103 9104 9118 9119

066020/018030 066010 013350 013350 013320 047120 051030 051050

0

0

0

4 783 2 181 316 0 0 96 1 000 0 0

0

0

0

4 783 2 181 316 0 0 96 1 000 0 0

296 296 0 0 0 0 0

296 296 0 0 0 0 0

5 079 2 773 316 0 0 96 1 000 0 0

30 269 21 579 8 690 0 0 0 0 0 0

6 702 4 858 1 844 0 0 0 0 0 0

43 224 18 848 3 976 616 4 662 213 575 5 972 125

2 672 2 311 300 61 0

0 0 0 0

82 867 47 596 14 510 616 4 962 274 575 5 972 125

82 867 47 596 14 510 616 4 962 274 575 5 972 125
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államháztartáson belülről
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K6 Beruházások

K7 Felújítások
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K1-K8 Költségvetési kiadások 

K9 Finanszírozási kiadások

K1-K9 Kiadások mindösszesen

feladatok

feladatok

feladatok

9106 9120 9105 - - -

052020 081030 045160

3 761 1 414 1 366 612

0 0 14 829

170 0 202 272

765 425 0 3 810 479 75 248

0 0 6 411

0 0 0

0 0 1 559

765 425 0 7 741 1 893 1 666 931

0 0 0

190 14 141 774

14 14 141 774

765 425 0 7 755 1 907 1 808 705

0 0 0 117 422 26 320 334 413

0 0 0 28 173 5 967 79 946

3 570 2 222 2 445 38 398 5 948 253 257

0 0 7 297

0 56 942 51 797

0 0 3 500

45 331

2 670 406 547 489

2 000 381 192 419

0 0 0

3 570 2 222 2 445 188 663 95 964 1 515 449

0 0 18 467

3 570 2 222 2 445 188 663 95 964 1 533 916



Intézményenkénti kimutatás a 2017. évi módosított előirányzatokról irányító szervi és saját hatáskörben 

2017. 09.30-ig adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése 2017. évi eredeti előir. Irányító szervi mód + Irányító szervi mód - Saját hatáskörű + Saját hatáskörű - Módosított ei.

Enying V. Önkormányzat 988 818 791 895 -20 313 89 464 -89 464 1 760 400

Enyingi Polgármesteri Hiv. 194 708 0 -1 610 6 474 -6 474 193 098

VG. Művelődési Ház és K. 49 695 1 597 -6 985 5 861 -5 861 44 307

EVÖ. Városgondoksága 82 571 296 0 81 602 -81 602 82 867

Enyingi városi Bölcsőde 39 008 14 0 914 -914 39 022

E.Szirombontogató Óvoda 185 257 0 -5 000 3 478 -3 478 180 257

E.Család és Gyjóléti Közp. 24 982 40 633 0 3 530 -3 530 65 615

Összesen: 1 565 039 2 365 566

Összesenből finanszírozás -561 813 834 435 -33 908 191 323 -191 323 -547 023 

Rendeleti összesen: 1 003 226 1 818 543
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Vízkár-elhárítási terv első évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Révfalusi László településfejlesztési, üzemeltetési és foglalkoztatási osztályvezető  

       Patai Katalin műszaki referens 

Iktatószám: 01/4244-4/2017 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé, az enyingi Vízkár-elhárítási terv első évi 

felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. Előzmények 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) pontjában rögzíti a települési önkormányzat 

vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi 

vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és települési vízkárelhárítás ellátása. E törvény alapján a vizek 

kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védőművek építése, fejlesztése, 

fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk 

megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2016. (V. 4.) 

határozata alapján szerződést kötött a Beszt Kft.- vel (Veszprém, Stadion köz 5.), 

az Enying város vízkár-elhárítási terv elkészítésre, amely 2016 

szeptemberében elkészült. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017. október 

12.-i levelében foglaltaknak megfelelően jóváhagyta.  

A kötelezően elkészítendő önkormányzati vízkár-elhárítási terv célja, hogy a 

település egy esetleges rendkívüli védelmi helyzetben, tisztában legyen a 

veszélyhelyzet elhárításának módjával és a veszteségeket megelőzve azonnal 

hatékonyan cselekedni tudjon.  

 

A települési vízkár-elhárítási tervdokumentációk hangsúlyozottan a lakott 

belterületek védelme érdekében szükséges információkat, utasításokat, 

rendelkezésre álló erőforrásokat, kapacitásokat és fejlesztési lehetőségeket 

taglalja, valamint a belterületet nem veszélyeztető, külterületi elöntések során végzendő vízkár-elhárítási 

feladatokat. 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 443/2016. (X. 26.). határozatában foglaltak alapján 

megismerte a BESZT Kft által készített Enyingi 10/2016. sz. Vízkár-elhárítási tervet.  

 

A Vízkárelhárítási terv  4. fejezete a Cselekvési program, mely tartalmazza : 

4.1. A felkészülési időszak feladatai és preventív jellegű beavatkozások 

Tájékozódás a vízkár-elhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és hidrológiai 

helyzetről (www.omsz.hu, www.metnet.hu, www.kdtvizig.hu). 

A vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési 

időszakban el kell végezni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását. 

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotának ellenőrzése, és a 

szükséges preventív jellegű beavatkozások elvégzése. 
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Töltések, vízvisszatartó depóniák, medrek, és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek 

megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében. 

A medrekből a víz levezetését gátló akadályok eltávolítása. 

A töltéskoronák, depóniák, valamint a beavatkozási helyeket és védvonalakat megközelítő utak 

járhatóságának biztosítása. 

Műtárgyak felülvizsgálata, az elzáró szerkezetek üzemképességének biztosítása. 

Védelmi eszközök- (világító eszközök, kéziszerszámok, stb.), anyagok (homokzsák, homok, fólia, 

stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) meglétének ellenőrzése. 

Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése. 

Védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése riasztása. 

Vízgyűjtőn elhelyezkedő ipari, mezőgazdasági és vízgazdálkodási létesítmények riasztási, értesítési, 

kárelhárítási terveinek áttekintése, kapcsolódó intézkedések megfogalmazása. 

 

A belterületi elöntések elleni hatékony védekezés fontos feltétele, hogy az időszakos és állandó 

vízfolyások medre karbantartott, az útárkok, átereszek, zárt szakaszok mérete és állapota műszakilag 

megfelelő legyen. Amíg ezek nem teljesülnek, addig hatékony kárelhárításról nem beszélhetünk. 

 

Minden évben területbejárás során e művek állapotáról meg kell győződni. A területbejárásra minden 

érintettet meg kell hívni.  

 

Vízkár elhárítási terv első évi felülvizsgálatát, 2017. október 03.-án tartotta meg az Önkormányzat az 

érintett felek előzetes meghívásával.  

 

Meghívottak:  

 

 
 

Megjelentek:  

 

 
 

Vízkár elhárítási terv első évi felülvizsgálatának eredménye: 

- Önkormányzati kezelésben lévő csapadékvíz elvezető létesítmények állapota: változó, megfelelő 

és felújítandó. A zárt szakaszok nagynyomású gépi mosatást javasolt tervezni, teljes hossz 20%-a/év. A 

nyílt földmedrű árkok takarítását javasolt tervezni. Teljes hossz 20%-a/év, azaz mintegy 5.000 m/év. 

név: kirendeltség: cím:

1. Lóki Richárd tű. Alezredes  
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2400 Dunaújváros, 

Tűzoltó út 1.

2.
Pécseli Péter 

szakaszmérnökség vezető 

Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Balatoni vízügyi kirendeltség

8600 Siófok, 

Vámház u. 6.

3. Vasánszki Ferenc József 
Enying Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága

8130 Enying, Vas 

Gereben u. 3.

név: kirendeltség: cím:

1.
Komáromi Miklós 

műszaki ügyintéző

Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Balatoni vízügyi kirendeltség

8600 Siófok, 

Vámház u. 6.

2. Vasánszki Ferenc József 
Enying Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága

8130 Enying, Vas 

Gereben u. 3.

3.
Révfalusi László

Tüf osztályvezető
Enyingi Polgármesteri Hivatal

8130 Enying, 

Kossuth L. u. 26. 

4.
Patai Katalin

műszaki referens
Enyingi Polgármesteri Hivatal

8130 Enying, 

Kossuth L. u. 26. 
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- Védelmi anyagok, eszközök, felszerelések, gépek: védelmi anyagok, és eszközök az ellenőrzés 

során kellő mennyiségben jó állapotban rendelkezésre álltak.. 

- Fejlesztési javaslatok: zárt csatornák és föld árkok tisztítása, javasolt tervbe venni. Teljes hossz 

20%-t /év. 

 

Enying település vízkár-elhárítási tervnek az M-8. számú melléklete: „JEGYZŐKÖNYV A 

TELEPÜLÉS VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ” 

jelen előterjesztés melléklete .  

 

A képviselő testület 2017 évben az alábbi döntéseket hozta a Vízkár-elhárítási terv 1.2.3 fejezetének 

helyzetértékelésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében:  

 

60/2017 (II.15): „a 2017.évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételét a Rákóczi 

utcai gyaloghíd környezetében az Enyingi-ér burkolt szakaszának mederfenék-süllyesztés elkészítésére 

használja fel.” 

192/2017 (IV.26.) : 

1. a Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat 2017. április 7-i levelében foglaltakat megismerte 

és megtárgyalta, 

2. a 2017. évi önkéntes hozzájárulást megfizeti, melynek összege: 757,63ha x450Ft/ha, azaz 

340 933.-Ft (Áfa mentes), 

3. a 659 067.-Ft-ot a fenntartási munkák fedezetéül megfizeti, azzal, hogy a Társulat képezzen 

céltartalékot, amennyiben a mederfenék süllyesztés költségének összege rendelkezésre áll, úgy a 

kivitelezést végezze el.  

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) pontjában rögzíti a települési önkormányzat 

vízgazdálkodással összefüggő feladatait 

- Az árvíz- és belvízvédekezést a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szabályozza 

- Az önkormányzatok részére részletes tájékoztatást a 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet. 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

4. Bizottság javaslata: 

- mellékelve 

4. Melléklet: 

 

- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület 209./2016. (V.4.) határozata 

- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület 443/2016 (X: 26.) határozata 

- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület 60/2017 (II.15.) határozata 

- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület 192/2017 (IV. 26.) határozata 

- 2017.10.03 – Meghívó Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

- 2017.10.03 – Meghívó Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 

- 2017.10.13 – Jegyzőkönyv a Vízkár-elhárítási terv első éves felülvizsgálatáról 

- 2017.11.20_ Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

275/2017. (XI.20.) határozata 

- képek 

 

Enying, 2017. november 23. 

Tisztelettel: 

 

  Viplak Tibor 

polgármester s.k.  



 

 
Oldal 4 

 
  

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  /2017. (XI. 29.) határozata a Vízkár 

elhárítási terv első évi felülvizsgálatára vonatkozóan: 
 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megismerte és tudomásul vette. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Az „Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítás” (TOP-4.2.1-15FE1-2016-

00016) elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó 

közbeszerzési ajánlati dokumentáció és ajánlati felhívás megismeréséről és utólagos 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be az Enyingi 

Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Központ) kialakítására. A beruházás során az 

Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 86/3 hrsz.-ú, természetben Enying-Balatonbozsok, 

Gárdonyi Géza utcában lévő, volt iskolaépület kerül felújításra, átalakításra.  

2017. április 28. napján az Önkormányzat 96.729.997,- forint támogatásban részesült a Központ 

kialakítása tekintetében. A támogatási szerződés 2017.06.02. napján aláírásra került. 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat ún. mérföldköveket tartalmaz, mely a 

határidőket és a hozzá rendelt tevékenységet jeleníti meg. A pályázat során öt mérföldkő került 

meghatározásra, melyek dátumai változás-bejelentéssel, a 2017. június 2. napján aláírásra került 

támogatási szerződéshez képest jelen előterjesztés 3. melléklete szerint változtak. 

Az 1. mérföld az előkészítés, vagyis a műszaki dokumentáció biztosítása, mely alapja a 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának. A 2. mérföldkő elérésének dátuma 2018. március 30. 

napja, mely napig szükséges a pályázat keretein belül a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 

vagyis a kivitelező kiválasztása.  

A határidő betartására tekintettel szükséges volt az „Enyingi Család – és Gyermekjóléti Központ 

kialakítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele 

nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdése. Így – tekintettel arra, hogy a 2017. 

november 23-ra összehívott képviselő-testületi ülés határozatképtelen volt - a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet 13. 

§ (4) bekezdés g) pontja
1
 szerint ” tájékoztatom, hogy a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az 

alábbi 5 társaság került megkeresésre: 

 

 

 

                                                        
1 A Polgármester az Mötv. 68. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetében az alábbi önkormányzati ügyekben hozhat 

döntést a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett: (…) azon szerződések megkötésé, melyek elmaradása az 

önkormányzat részére anyagi vagy egyéb hátrányt okoznának. 
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Név Cím Fiók telephely Adószám Cégjegyzékszám 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 

hrsz 

HU-8656 

Nagyberény, Virág 

utca 22. 14-09-309029 14685507-2-14 

Szegletkő General 
Kft.  

1125 Budapest, Szarvas 
G. u. 42/A  

7000 Sárbogárd, 

Táncsics u. 6625 

hrsz. 14524660-2-43 01-09-918108 

Varga József egyéni 

vállalkozó 

8130 Enying, Petőfi S. u. 

6/A. 
  

 46076393-2-27 
  

REGIA-BUILDING 
Kft.  

1076 Budapest, Thököly 
út 22. 2. em. 18.  

HU-8000 

Székesfehérvár, 

Budai út 376. 13487911-2-42 01-09-192882 

Épkar Zrt. 
1112 Budapest, 

Németvölgyi út 146.  

1149 Budapest, 

Egressy út 28-30. 
11266101-2-43 01-10-044871 

 

A TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítás 

elnevezésű pályázat keretein belül 2017. július 13. napján a Rehabilitáció Szakmérnök, a Műszaki 

ellenőr és a Közbeszerzési szakember kiválasztása a szükséges jogszabályok figyelembevételével 

megtörtént. Az AGR-ENERGY Kft.-n belül Dr. Hajdú Gergely felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó látja el a közbeszerzési eljárás során a szükséges teendőket, mely a közbeszerzési 

ajánlati felhívás elkészítését is magába foglalja. A 286/2017. (VII.13.) képviselő-testületi 

határozatban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a szükséges dokumentációk 

összeállítására bruttó 949.960,- forint került meghatározásra a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 

számú pályázat terhére. A közbeszerzési eljárás keretein belül a Közbeszerzési Hatóság hivatalos 

weboldalán szükséges a közbeszerzési eljárásokat közzé tenni, melynek várható díja 100.000,- 

Ft+áfa. Ez a költség nem kerül elszámolásra a pályázat keretein belül, így Enying Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatból lesz finanszírozva. 

 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását! 

 

1. Előzmény 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

- A közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés terhére 
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4. Határozati javaslatok 

- mellékletben 

 

5. Melléklet 

- Közbeszerzési ajánlati dokumentáció 

- Közbeszerzési ajánlati felhívás 

- Engedélyezési terv, Kivitelezési terv, Rehabilitációs szakértői dokumentáció, Napelem 

létesítésére vonatkozó tervek 

- 286/2017.(VII.13.) képviselő-testületi határozat 

- Cégjegyzékek 

 

Enying, 2017. november 27. 

 

   Tisztelttel: 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017. (XI.29.) határozata az Enyingi 

Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítás (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016) elnevezésű 

pályázat keretein belül kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési felhívás és ajánlati 

dokumentáció megismeréséről és utólagos jóváhagyásáról: 

 

A képviselő-testület 

1. a határozat 1. mellékletét képező az „Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása” 

(továbbiakban: projekt), TOP pályázati konstrukció keretében megvalósítandó beruházás 

kivitelező kiválasztására vonatkozó a Kbt. szerinti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

ajánlattételi dokumentációt és felhívást megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. a határozat 2. mellékletét képező engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkat, továbbá a 

rehabilitációs dokumentációt és a napelemre vonatkozó terveket megismerte és azt 

jóváhagyja, 
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3. megismerte és elfogadja, hogy az eljárás tárgyát képező szerződés teljesítésére alkalmas 

alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre az ajánlattételi felhívás: 

 

Név Cím Fiók telephely Adószám Cégjegyzékszám 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 
hrsz 

HU-8656 

Nagyberény, Virág 

utca 22. 14-09-309029 14685507-2-14 

Szegletkő General 

Kft.  

1125 Budapest, Szarvas 

G. u. 42/A  

7000 Sárbogárd, 

Táncsics u. 6625 
hrsz. 14524660-2-43 01-09-918108 

Varga József egyéni 
vállalkozó 

8130 Enying, Petőfi S. u. 
6/A. 

  
 46076393-2-27 

  

REGIA-BUILDING 

Kft.  

1076 Budapest, Thököly 

út 22. 2. em. 18.  

HU-8000 
Székesfehérvár, 

Budai út 376. 13487911-2-42 01-09-192882 

Épkar Zrt. 
1112 Budapest, 
Németvölgyi út 146.  

1149 Budapest, 
Egressy út 28-30. 

11266101-2-43 01-10-044871 
 

4. a közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

a) Dr. Kóródi-Juhász Zsolt - jegyző 

b) Révfalusi László – településüzemeltetési, településfejlesztési és foglalkoztatási 

osztályvezető 

c) Závodni Lászlóné – pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető 

d) Dr. Hajdú Gergely – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

5. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével folytassák le a 

közbeszerzési eljárást  

 

6. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás során felmerülő nyilatkozatok, 

szerződések és egyéb dokumentációk aláírásával, 
 

7. biztosítja a közbeszerzési kiírás elkészítéséhez és lefolytatásához szükséges költségeket a 

Top-4.2.1-15-FE1-2016-00016 számú pályázat terhére, valamint a pályázat keretein belül el 

nem számolható költségeket Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés eredeti 

előirányzat terhére. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő:  Kbt. szerint folyamatos 

 







 

 

 
 

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
………………… 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

…………, 2017. …………….. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet  

 
 

P.H.  
 
 

Székesfehérvár, 2017. …………. 
 

 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2018.01.15. Megalapozó dokumentáció, szakvélemények, valamint engedélyezési és 
kiviteli tervek biztosítása. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 
összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági 
engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. A mérföldkő teljesítésével 
megvalósulnak az alábbiak: - a jogerős építési engedély és az engedélyező 
hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - 
Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új - Beruházásra vonatkozó 
tervezői költségbecslés, - Fajlagos költségkimutatás - A tervdokumentáció 
mellé/külön fejezetként csatolásra kerül a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az 
akadálymentesítésről - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről 

  A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást 
igénylőnek teljesítenie kell: 
1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: 
• Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában 
megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az 
arányosítás alátámasztásának bemutatása. 
• Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés 
bemutatása. 
• A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a 
„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátái” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, 
a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 

2 2018.03.30. Közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

3 2018.08.31. Kivitelezés 50 %-os készültségi fok Gépjárművásárlás Projektmenedzser 1. 
számú rész-számla benyújtása 

4 2018.11.20. Kivitelezés befejezése (100%-os készültségi fok) Eszközök biztosítása 
Kivitelező végszámlájának benyújtása 

5 2018.12.31. Projekt fizikai befejezése: Műszaki ellenőr végszámla Projektmenedzser 
végszámla Nyilvánossági és tájékoztatással kapcsolatos végszámla 

benyújtása 
 

3. sz. melléklet 





ÉPKAR ZRT.  
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cégjegyzékszám 
01-10-044871 
Adószám 

11266101-2-43 
Székhely 
1112 Budapest, Németvölgyi út 146. Térkép 

ÉPKAR ZRT. 
1112 Budapest, Németvölgyi út 146. cjsz: 01-10-044871 adószám: 11266101-2-43 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-10-044871 cégjegyzékszámú Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.)cég 2017. október 22. napján 

hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-10-044871 

Cégforma: Részvénytársaság 

Bejegyezve: 1993/11/29 
 

2. A cég elnevezése 

2/2. Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/2. ÉPKAR ZRT. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

5. A cég székhelye 
5/4. 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

 Hatályos: 2002/10/01 ... 

6. A cég telephelye(i) 

6/2. 1149 Budapest, Egressy út 28-30. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

6/3. 1180 Budapest, Gyömrői út 95-97. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

6/4. 1081 Budapest, János Pál pápa tér 24. 

 A változás időpontja: 2012/11/23 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/17 Közzétéve: 2013/01/03 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2012/11/23 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 
7/4. HU-5300 Karcag, Széchenyi sgt. 66. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 1993. szeptember 1. 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

8/2. 1994. szeptember 1. 

 Hatályos: 1994/09/01 ... 

8/3. 1995. február 15. 

 Hatályos: 1995/02/15 ... 

8/4. 1996. január 2. 

 Hatályos: 1996/01/02 ... 

8/5. 1996. március 9. 

 Hatályos: 1996/03/09 ... 

8/6. 1997. március 29. 

 Hatályos: 1997/03/29 ... 

8/7. 1998. december 1. 

 Hatályos: 1999/02/08 ... 

8/8. 1999. december 4. 

 Hatályos: 2000/01/17 ... 

8/9. 2000. június 25. 

 Hatályos: 2000/08/15 ... 

8/10. 2002. február 9. 

 Hatályos: 2002/02/28 ... 

8/11. 2002. október 1. 

 Hatályos: 2003/01/09 ... 

8/12. 2003. augusztus 22. 

 Hatályos: 2003/10/27 ... 

8/13. 2003. november 15. 

 Hatályos: 2004/01/21 ... 

8/14. 2004. szeptember 3. 

 Hatályos: 2004/11/09 ... 

8/15. 2006. május 15. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

8/16. 2006. augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

8/17. 2006. október 2. 

 Bejegyzés kelte: 2007/01/15 Közzétéve: 2007/02/08 

 Hatályos: 2007/01/15 ... 

8/18. 2007. október 29. 

 Bejegyzés kelte: 2007/12/10 Közzétéve: 2008/01/10 

 Hatályos: 2007/12/10 ... 

8/19. 2008. március 3. 

 Bejegyzés kelte: 2008/03/20 Közzétéve: 2008/04/17 

 Hatályos: 2008/03/20 ... 

8/20. 2008. december 30. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/24 

 Hatályos: 2009/03/24 ... 



8/21. 2009. február 27. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/24 

 Hatályos: 2009/03/24 ... 

8/22. 2009. december 9. 

 Bejegyzés kelte: 2010/01/18 Közzétéve: 2010/02/04 

 Hatályos: 2010/01/18 ... 

8/23. 2010. június 3. 

 Bejegyzés kelte: 2010/06/25 Közzétéve: 2010/07/15 

 Hatályos: 2010/06/25 ... 

8/24. 2010. szeptember 10. 

 Bejegyzés kelte: 2010/10/21 Közzétéve: 2010/11/11 

 Hatályos: 2010/10/21 ... 

8/25. 2011. január 14. 

 Bejegyzés kelte: 2011/02/01 Közzétéve: 2011/02/24 

 Hatályos: 2011/02/01 ... 

8/26. 2012. január 9. 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

8/27. 2012. november 23. 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/17 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/17 ... 

8/28. 2013. december 12. 

 Bejegyzés kelte: 2014/01/14 Közzétéve: 2014/01/30 

 Hatályos: 2014/01/14 ... 

8/29. 2014. május 13. 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/20 ... 

8/30. 2016. május 20. 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/06/13 ... 

8/31. 2017. szeptember 22. 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/10/18 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/223. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/224. 2529 '08 Fémtartály gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/225. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/226. 2572 '08 Lakat-, zárgyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/227. 2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 



9/228. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/229. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/230. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/231. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/232. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/233. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/234. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/235. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/236. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/237. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/238. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/239. 4726 '08 Dohányáru-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/240. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/241. 5210 '08 Raktározás, tárolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/242. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/243. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/244. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 



 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/245. 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/246. 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/247. 5914 '08 Filmvetítés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/248. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/249. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/250. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/251. 2433 '08 Hidegen hajlított acélidom gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/252. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/253. 2512 '08 Fém épületelem gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/254. 2562 '08 Fémmegmunkálás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/255. 2573 '08 Szerszámgyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/256. 2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/257. 3101 '08 Irodabútor gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/258. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/259. 4212 '08 Vasút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/260. 4213 '08 Híd, alagút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/261. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 



 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/262. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/263. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/264. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/265. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/266. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/267. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/268. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/269. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/270. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/271. 5811 '08 Könyvkiadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/272. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/273. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/274. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/275. 7312 '08 Médiareklám 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/276. 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/277. 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 



9/278. 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/279. 8121 '08 Általános épülettakarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/280. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/281. 8129 '08 Egyéb takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/282. 8130 '08 Zöldterület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/283. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/284. 9319 '08 Egyéb sporttevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/285. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/286. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/287. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/288. 6832 '08 Ingatlankezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/289. 8110 '08 Építményüzemeltetés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/290. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/291. 0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/292. 0220 '08 Fakitermelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/293. 0230 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/294. 7410 '08 Divat-, formatervezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2014/06/10 Közzétéve: 2014/06/26 



 Hatályos: 2014/06/10 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 
11/5. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 320 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/20 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/29. Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet)  

Születési ideje: 1947/09/19  

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.  

Adóazonosító jel: 8294801402  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2013/12/12 

 Bejegyzés kelte: 2014/02/06 Közzétéve: 2014/02/27 

 Hatályos: 2013/12/12 ... 

13/30. Szeivolt István (an.: Lesz Katalin)  

Születési ideje: 1973/09/09  

1124 Budapest, Meredek utca 33.  

Adóazonosító jel: 8389670674  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2016/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/05/20 ... 

13/31. Tóth József (an.: Rimaszombati Julianna)  

Születési ideje: 1975/10/09  

1145 Budapest, Szenttamás utca 9.  

Adóazonosító jel: 8397273182  

A képviselet módja: együttes 

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 

meghatározott személy: Nyitrai Miklós 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2017/09/22 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

13/32. Nyitrai Miklós (an.: Laboncz Ilona)  

Születési ideje: 1967/08/02  



1116 Budapest, Kalotaszeg utca 5. fszt. 5.  

Adóazonosító jel: 8367373391  

A képviselet módja: együttes 

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 

meghatározott személy: Tóth József 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 
14/9. Mátyus Mária Irén (an.: Gulyás Mária)  

5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fszt. 3. 

Jogviszony kezdete: 2016/06/01 

Jogviszony vége: 2021/05/31 

 A változás időpontja: 2016/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/05/20 ... 

16. A jogelőd cég(ek) adatai 
16/1. "ÉPKAR 81" - Karcag Gazdasági Munkaközösség 

Cégjegyzékszám: 16-04-000283  

 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

16/2. ÉPKAR Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-711283  

Adószám: 11507343-2-43  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2006. 

augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

16/3. "ÚJ LEHETŐSÉG" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-561268  

Adószám: 12167579-2-42  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2006. 

augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

16/4. ÉPKAR 1-2. Társasház Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-862323  

Adószám: 13573740-2-42  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2009. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/16-04-000283
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-711283
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/11507343-2-43
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-561268
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/12167579-2-42
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-862323
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13573740-2-42


december 31. 

 Bejegyzés kelte: 2010/01/18 Közzétéve: 2010/02/04 

 Hatályos: 2010/01/18 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/3. 11266101-4120-114-01. 

 Bejegyzés kelte: 2008/01/19 

 Hatályos: 2008/01/01 ... 

21. A cég adószáma 
21/4. Adószám: 11266101-2-43.  

Közösségi adószám: HU11266101.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 1993/09/01 

 A változás időpontja: 2004/05/07 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/26 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2004/05/07 ... 

22. A jogutód cég(ek) adatai 
22/1. Prolato Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-984223  

 

 A változás időpontja: 2012/03/22 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/7. 12001008-00150047-00100000  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/23.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/8. 12001008-00150047-00200007  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/24.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/9. 12001008-00150047-00300004  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/24.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/10. 10702136-48594008-51100005  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/01/23.  

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-984223
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042


A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/01/27 

 Hatályos: 2009/01/27 ... 

32/14. 10702136-48594008-50100002  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/11/02.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 

 Hatályos: 2011/11/07 ... 

32/15. 10702136-48594008-50000005  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/11/02.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 

 Hatályos: 2011/11/07 ... 

32/18. 10300002-10515945-49020023  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/03/16.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/03/21 Közzétéve: 2017/03/23 

 Hatályos: 2017/03/21 ... 

32/19. 11500092-11099011-00000000  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/07/21.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a TAKSZÖV BANK Electronic Banking fiók (1122 

Budapest, Pethényi köz 10. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041206  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/08/07 Közzétéve: 2017/08/09 

 Hatályos: 2017/08/07 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég kézbesítési címe: info@epkar.hu  

 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 01-10-044871  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2017/04/30 Közzétéve: 2017/05/09 

 Hatályos: 2006/07/01 ... 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041206
mailto:info@epkar.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-044871


50. A cég központi ügyintézésének helye 

50/1. HU-1149 Budapest, Egressy út 28-30. 

 A változás időpontja: 2007/10/29 

 Bejegyzés kelte: 2007/12/10 Közzétéve: 2008/01/10 

 Hatályos: 2007/10/29 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-10-044871 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. Részvényes(ek) adatai 

1/1. Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet)  

Születési ideje: 1947/09/19  

1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. 

 A változás időpontja: 2012/03/22 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

2. A részvénytársaság működési módja 
2/1. Zártkörű. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

3. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza 

3/1. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

8. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye 
8/1. Névre szóló meghívók útján 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

10. A részvények száma és névértéke 

10/6. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

46 2000000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/7. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

120 20000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/8. Részvényfajta: törzsrészvény 



Darabszám Névérték Pénznem 

28 200000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/11. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

11 20000000 HUF 

 

Megnevezés: ÉPKAR Építő-Épületkarbanatartó Zrt. 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

 

Készült: 2017/10/22 05:34:11.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 



Ház-Tető 21 Kft.  
Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
14-09-309029 
Adószám 

14685507-2-14 
Székhely 
8600 Siófok, 0243/67 hrsz. Térkép 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 hrsz. cjsz: 14-09-309029 adószám: 14685507-2-14 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.14-09-309029 cégjegyzékszámú Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8600 Siófok, 0243/67 hrsz.) cég 2017. augusztus 8. napján hatályos 

adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 14-09-309029 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2009/03/04 
 

2. A cég elnevezése 

2/1. Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/1. Ház-Tető 21 Kft. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

5. A cég székhelye 
5/3. 8600 Siófok, 0243/67 hrsz. 

 A változás időpontja: 2016/02/12 

 Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05 

 Hatályos: 2016/02/12 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. HU-8656 Nagyberény, Virág utca 22. 

 A változás időpontja: 2015/02/17 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/20 Közzétéve: 2015/03/25 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2015/02/17 ... 

8. A létesítő okirat kelte 
8/1. 2009. február 26. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

8/2. 2014. szeptember 4. 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

8/3. 2014. október 6. 

 A változás időpontja: 2014/10/06 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/10/06 ... 

8/4. 2015. február 17. 

 A változás időpontja: 2015/02/17 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/20 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/02/17 ... 

8/5. 2016. február 12. 

 A változás időpontja: 2016/02/12 

 Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05 

 Hatályos: 2016/02/12 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/20. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/21. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/22. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/23. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/24. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/25. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/26. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/27. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/28. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 



9/30. 4941 '08 Közúti áruszállítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/33. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/34. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/35. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/36. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/37. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/38. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/39. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 

11/2. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/3. Tarján Mihály (an.: Kenderes Erzsébet)  

Születési ideje: 1966/01/15  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6.  

Adóazonosító jel: 8361732268  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/09/04 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/1. 14685507-4391-113-14. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

21. A cég adószáma 



21/3. Adószám: 14685507-2-14.  

Közösségi adószám: HU14685507.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2009/03/04 

 A változás időpontja: 2016/12/19 

 Bejegyzés kelte: 2016/12/29 Közzétéve: 2016/12/30 

 Hatályos: 2016/12/19 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 10918001-00000059-48890001  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/04/03.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI 

FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041348  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/07 

 Hatályos: 2009/04/07 ... 

32/2. 10918001-00000059-48890018  

A számla megnyitásának dátuma: 2016/12/16.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI 

FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041348  

 

 Bejegyzés kelte: 2016/12/20 Közzétéve: 2016/12/22 

 Hatályos: 2016/12/20 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A cég e-mail címe: tarjan.mihaly@freemail.hu  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

45/2. A cég kézbesítési címe: hazteto21@gmail.com 

 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 14-09-309029  

Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.14-09-309029 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/5. Tarján Mihály (an.: Kenderes Erzsébet)  

Születési ideje: 1966/01/15  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
mailto:tarjan.mihaly@freemail.hu
mailto:hazteto21@gmail.com
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/14-09-309029


A tagsági jogviszony kezdete: 2009/02/26 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

1/6. Tarjánné Kopp Beáta (an.: Janó Mária)  

Születési ideje: 1966/09/21  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2009/02/26 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

 

Készült: 2017/08/08 08:16:14.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 



REGIA-BUILDING Kft.  
REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
01-09-192882 
Adószám 

13487911-2-42 
Székhely 
1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. Térkép 

REGIA-BUILDING Kft. 
1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. cjsz: 01-09-192882 adószám: 13487911-2-42 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-09-192882 cégjegyzékszámú REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18.)cég 2017. augusztus 8. napján hatályos 

adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-09-192882 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2005/06/14 

Megjegyzés: Áttéve a fővárosi Tvsz. Cb. 
 

2. A cég elnevezése 
2/3. REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/3. REGIA-BUILDING Kft. 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

5. A cég székhelye 

5/2. 1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat


7/1. HU-8000 Székesfehérvár, Budai út 376. 

 A változás időpontja: 2016/10/14 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/14 ... 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 2005. április 1. 

 Hatályos: 2005/06/14 ... 

8/2. 2007. július 6. 

 Bejegyzés kelte: 2007/08/08 Közzétéve: 2007/08/30 

 Hatályos: 2007/08/08 ... 

8/3. 2014. június 20. 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/07/16 ... 

8/4. 2015. március 16. 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

8/5. 2016. október 14. 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/20 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/30. 4751 '08 Textil-kiskereskedelem 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/31. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/32. 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/33. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/34. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/35. 8121 '08 Általános épülettakarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/36. 8129 '08 Egyéb takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/37. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/39. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/40. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 



 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/41. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/42. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/43. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/44. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/45. 4212 '08 Vasút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/46. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/47. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/48. 4213 '08 Híd, alagút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/49. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/50. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/51. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/52. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/53. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/54. 4291 '08 Vízi létesítmény építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/55. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/56. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/57. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 



 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/58. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/59. 1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/60. 2221 '08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/61. 2223 '08 Műanyag építőanyag gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/62. 2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/63. 2361 '08 Építési betontermék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/64. 2370 '08 Kőmegmunkálás 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/65. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/66. 2512 '08 Fém épületelem gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/67. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/89. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/96. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

 A változás időpontja: 2015/03/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2015/03/24 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 



11/1. Megnevezés Összeg Pénznem 

Pénzbeli hozzájárulás 3 000 000 Ft 

Összesen 3 000 000 Ft 
 

 Hatályos: 2005/06/14 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/4. Kalocsa Ferenc (an.: Szilasi Anna)  

Születési ideje: 1974/05/21  

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 239.  

Adóazonosító jel: 8392213777  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

13/6. Mihályi Zsolt (an.: Dezső Marianna)  

Születési ideje: 1978/03/03  

8000 Székesfehérvár, Rozsnyói utca 3. A. ép.  

Adóazonosító jel: 8406033754  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2016/10/14 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/14 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/4. 13487911-4120-113-01. 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/24 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/24 ... 

21. A cég adószáma 
21/4. Adószám: 13487911-2-42.  

Közösségi adószám: HU13487911.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2005/04/15 

 A változás időpontja: 2015/04/15 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/17 Közzétéve: 2015/04/18 

 Hatályos: 2015/04/15 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 11600006-00000000-14525283  

A számla megnyitásának dátuma: 2005/04/20.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 

utca 24-26.) kezeli. 



Cégjegyzékszám: 01-10-041054  

 

 Hatályos: 2005/06/27 ... 

32/2. 57800112-10071270-00000000  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/02/22.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet (8000 Székesfehérvár, 

Budai út 42) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 19-02-000339  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/03/01 Közzétéve: 2017/03/02 

 Hatályos: 2017/03/01 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég e-mail címe: info@regiabuilding.hu  

 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 01-09-192882  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/07/16 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-192882 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/5. Kalocsa Ferenc (an.: Szilasi Anna)  

Születési ideje: 1974/05/21  

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 239. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

1/6. Mihályi Zsolt (an.: Dezső Marianna)  

Születési ideje: 1978/03/03  

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 21. 1. em. 4. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

 

Készült: 2017/08/08 10:29:39.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041054
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/19-02-000339
mailto:info@regiabuilding.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-192882


 



Szegletkő General Kft.  
Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
01-09-918108 
Adószám 

14524660-2-43 
Székhely 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A Térkép 

Szegletkő General Kft. 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A cjsz: 01-09-918108 adószám: 14524660-2-43 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-09-918108 cégjegyzékszámú Szegletkő General Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A) cég 2017. augusztus 2. napján hatályos adatai 

a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-09-918108 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2008/10/31 
 

2. A cég elnevezése 

2/1. Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/1. Szegletkő General Kft. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

5. A cég székhelye 
5/2. 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/03/26 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. HU-7003 Sárbogárd, Táncsics Mihály utca 6625/1. 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2009/03/26 ... 

7/2. HU-8000 Székesfehérvár, Jókai utca 10/A. fszt. 2. 

 A változás időpontja: 2010/11/24 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/08 Közzétéve: 2010/12/23 

 Hatályos: 2010/11/24 ... 

7/3. HU-8420 Zirc, Kossuth L utca 35. 

 A változás időpontja: 2011/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2011/05/25 Közzétéve: 2011/06/09 

 Hatályos: 2011/05/13 ... 

7/4. HU-7000 Sárbogárd, Árpád utca 82. 

 A változás időpontja: 2015/06/19 

 Bejegyzés kelte: 2015/06/29 Közzétéve: 2015/07/02 

 Hatályos: 2015/06/19 ... 

8. A létesítő okirat kelte 
8/1. 2008. október 16. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

8/2. 2009. március 26. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/04/27 ... 

8/3. 2009. április 29. 

 Bejegyzés kelte: 2009/05/12 Közzétéve: 2009/05/28 

 Hatályos: 2009/05/12 ... 

8/4. 2009. november 11. 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/08 

 Hatályos: 2009/12/08 ... 

8/5. 2009. november 30. 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/08 

 Hatályos: 2009/12/08 ... 

8/6. 2010. november 24. 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/08 Közzétéve: 2010/12/23 

 Hatályos: 2010/12/08 ... 

8/7. 2011. május 13. 

 Bejegyzés kelte: 2011/05/25 Közzétéve: 2011/06/09 

 Hatályos: 2011/05/25 ... 

8/8. 2014. november 4. 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/12/02 ... 

8/10. 2015. június 19. 

 A változás időpontja: 2015/06/29 

 Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/14 

 Hatályos: 2015/06/29 ... 

8/11. 2016. június 23. 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

8/12. 2017. január 25. 

 Bejegyzés kelte: 2017/02/03 Közzétéve: 2017/02/04 

 Hatályos: 2017/02/03 ... 

902. A cég tevékenysége 



9/56. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/57. 2361 '08 Építési betontermék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/58. 2363 '08 Előre kevert beton gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/59. 0146 '08 Sertéstenyésztés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/60. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/61. 2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/62. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/63. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/64. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/65. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/66. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/67. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/68. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/69. 4611 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/70. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/71. 4615 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/72. 4623 '08 Élőállat nagykereskedelme 
 



 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/73. 4663 '08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/74. 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/75. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/76. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/77. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/78. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/79. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/80. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/81. 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/82. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/83. 5629 '08 Egyéb vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/84. 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/85. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/86. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/87. 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/88. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 



9/89. 7912 '08 Utazásszervezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/90. 5530 '08 Kempingszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/91. 7911 '08 Utazásközvetítés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/92. 7990 '08 Egyéb foglalás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/93. 2041 '08 Tisztítószer gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/18 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/18 ... 

9/94. 2110 '08 Gyógyszeralapanyag-gyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/18 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/18 ... 

9/95. 6832 '08 Ingatlankezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/96. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/97. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/98. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/99. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/100. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/101. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/102. 3831 '08 Használt eszköz bontása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/103. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/104. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/105. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 



 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/106. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/107. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/108. 4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/109. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/110. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/111. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/06/23 Közzétéve: 2015/06/25 

 Hatályos: 2015/06/23 ... 

9/122. 4941 '08 Közúti áruszállítás 
 

 A változás időpontja: 2016/01/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/04/27 Közzétéve: 2016/04/28 

 Hatályos: 2016/01/01 ... 

9/130. 4661 '08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

9/131. 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

9/132. 4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 
11/2. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 30 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/10. Nagyné Soltész Márta (an.: Gyökér Mária)  

Születési ideje: 1971/11/11  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7.  

Adóazonosító jel: 8382993230  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 



benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2009/11/11 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

13/11. Nagy László (an.: Kőrösi Piroska)  

Születési ideje: 1971/01/24  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7.  

Adóazonosító jel: 8380083520  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 
14/2. CONTO-Consulting Kft. 

8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 86. 

Cégjegyzékszám: 07-09-005905  

 

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 

Tamás Szilvia (an.: Kovács Margit)  

8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 5. I. em. 1. 

Jogviszony kezdete: 2016/10/31 

Jogviszony vége: 2021/06/15 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

16. A jogelőd cég(ek) adatai 
16/1. Acrocon-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-919487  

Adószám: 11752347-2-43  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2016. 

október 31. 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

20. A cég statisztikai számjele 

20/2. 14524660-4120-113-01. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/28 

 Hatályos: 2009/04/28 ... 

21. A cég adószáma 

21/5. Adószám: 14524660-2-43.  

Közösségi adószám: HU14524660.  

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/07-09-005905
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-919487
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/11752347-2-43


Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2012/02/13 Közzétéve: 2012/03/01 

 Hatályos: 2009/03/26 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/2. 10300002-10484567-49020011  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/11/27.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/02 

 Hatályos: 2009/12/02 ... 

32/3. 10300002-10484567-49020042  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/07/23.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/07/26 Közzétéve: 2010/08/12 

 Hatályos: 2010/07/26 ... 

32/4. 10300002-10484567-49020066  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/08/06.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/08/09 Közzétéve: 2010/08/26 

 Hatályos: 2010/08/09 ... 

32/5. 10300002-10484567-49020073  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/12/20.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/27 Közzétéve: 2011/01/13 

 Hatályos: 2010/12/27 ... 

32/6. 10300002-10484567-48820014  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/18.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/03/21 Közzétéve: 2011/04/07 

 Hatályos: 2011/03/21 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég kézbesítési címe: szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu  

A cég e-mail címe: szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu  

 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
mailto:szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu
mailto:szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu


 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 07-09-015417  

Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

49/2. Cégjegyzékszám: 01-09-918108  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/04/27 ... 

50. A cég központi ügyintézésének helye 
50/1. HU-7003 Sárbogárd, Táncsics M. u. 6625/1. 

 A változás időpontja: 2009/04/29 

 Bejegyzés kelte: 2009/05/12 Közzétéve: 2009/05/28 

 Hatályos: 2009/04/29 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-918108 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/7. Nagy László (an.: Kőrösi Piroska)  

Születési ideje: 1971/01/24  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2013/01/15 

 Bejegyzés kelte: 2014/03/05 Közzétéve: 2014/03/20 

 Hatályos: 2013/01/15 ... 

1/8. Nagyné Soltész Márta (an.: Gyökér Mária)  

Születési ideje: 1971/11/11  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7. 

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2017/01/25 

 Bejegyzés kelte: 2017/02/03 Közzétéve: 2017/02/04 

 Hatályos: 2017/01/25 ... 

 

Készült: 2017/08/02 14:47:29.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/07-09-015417
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-918108
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AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS 
DOKUMENTÁCIÓ 

Tervezet 
 
 
 

„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása” 
tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 
 

Ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésének időpontja: 
2017. november 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Név:Enying Város Önkormányzata 
Cím:8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 
 
  



 
Ajánlati felhívás 

A Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata  Nemzeti azonosítószám: 
AK202110 

 Postai cím: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 
 Település:Enying NUTS-kód: HU21102  Postai irányítószám: 8130  Ország: Magyarország 
 Kapcsolattartó személy: Viplak Tibor polgármester  Telefon:  
 E-mail:   Fax: 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
   o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a 
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: (URL)http/....  

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 
(URL) 
 További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 
 másik cím: (adjon meg másik címet) 

 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
 elektronikus úton: (URL) 

o a fent említett címre 
o a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 
 Regionális/helyi szintű 
 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  
 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás  
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
 Villamos energia 

 Vasúti szolgáltatások 
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-



 Földgáz és kőolaj kitermelése 
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és  kitermelése 
Víz 
 Postai szolgáltatások 

szolgáltatások 
 Kikötői tevékenységek 
 Repülőtéri tevékenységek 
 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Enyingi Család-és Gyermekjóléti 
Központ kialakítása” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére 

 Hivatkozási szám:2 

II.1.2) Fő CPV-kód: [4][5] . [0][0] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
Enying Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében 
TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 azonosító számon 2017.04.28. napon vissza nem térítendő támogatásban részesült a 8130 
Enying Gárdonyi Gézautca 86/3 hrsz alatti Család - és Gyermekjóléti Központ épület építése céljából. 
 
  A közbeszerzés alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követően az építési, kivitelezési vállalkozási 
tevékenység megkezdhető. A szerződés átadás-átvételi eljárás befejezésével történő teljesítésének végső határideje 2018. 
november 12. 
II.1.5) Becsült érték:256.500.000 Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
II.1.6) Részekre bontás 

Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók  valamennyi részre, legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 

szerződéseket: 
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás volumene és a megvalósítani kívánt építési 
tevékenységek nem teszik szükségessé a közbeszerzés részekre bontását.  

II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

II.2.1) Elnevezés:2 Vállalkozási szerződés a „Enyingi Család-és Gyermekjóléti 
Központ kialakítása” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére 

 Rész száma:2 

II.2.2) További CPV-kód(ok):2 
Fő CPV-kód:1 [4][5] . [0][0] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 [H] [U] [2] [1] [1] A teljesítés helye: 8130 Enying Gárdonyi Gézautca 86/3 hrsz 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 
 
Ajánlatkérő a tervdokumentációban szereplő alábbi építési, kivitelezési munka elvégzésére kér ajánlatot: 
 

 Ajánlatkérő a tervdokumentációban szereplő alábbi építési, kivitelezési munka elvégzésére kér ajánlatot: 
 



 

Beruházás helyszíne:Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi Géza utca, 86/3 hrsz.-ú ingatlanon Család- és 
Gyermekjóléti Központ. 
 
Beruházás célja, hogy az intézmény megfelelő minőségű és többfunkciós munkahely legyen, valamint a használati 
értéke növekedjen, az üzemeltetési költségek pedig csökkenjenek. 
A fő-és mellékbejáratok a nyugati oldalon maradnak,melyek 
közelébenbiztosítottaszükségesparkolóhely.Azépülethez legközelebb eső parkoló akadálymentes kialakítású lesz. 
Az érkező útja az ügyfél-váró előtérben kialakított recepcióba vezet, itt történik a forgalom elosztása. A szervezet, 
a tevékenységük révén nem csoportosítható, illetve csakrészbenösszevonhatóegységek(pszichológus)ésaz 
intézményvezetői irodák a fent ismertetett kombinált irodákban kaptakhelyet,szükségszerintidőbenelválasztott 
munkavégzéssel. 
A földszinten lesz a gépészeti tér és az iratkezelési szabályok szerint elválasztva az irattár. 
Ahosszúközlekedőfolyosózártérzetétenyhítiazajtók üvegszerkezetű megosztása, belső bevilágító-ablak és a tetőről 
napcsővel levezetett természetes fényű megvilágítás. 
A homlokzatok korszerűsítése homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a magastető cserépfedésének 
felújításával, padlástéri és a padozati hőszigeteléssel. Az energetikai korszerűsítés érdekében, csatlakozási pontok 
kerülnek kiépítésre a napelem telepítéséhez. Az akadálymentes parkolóhely a saját telken lesz kialakítva, a 
főbejárattól 11,6 méter távolságra, a helyszínrajzon jelölve. A létesítmény bejárata szintén akadálymentes 
közlekedésre lesz alkalmas, ezért előtte 1,5 m széles, sík, szilárd burkolatú járdát, csúszásmentes felülettel kell 
kialakítani.  
Akadálymentesített WC kialakítása az ügyfél-váróhoz közel történhet. Megközelítésének helyigénye biztosított. 
 
Helyiségek: 
 
Hasznos alapterület; 
Család- és Gyermekjóléti Központ 231,02 m2 
Kiszolgáló helyiségek 10 0,50 m2 
Nyugdíjasklub 95,30 m2 
Összesen: 426,82 m2 
Belmagasság: földszinten 2,75 m. 
 
Tartószerkezeti műszaki leírás: 
A meglévő épületrész szerkezetei a mellékelt tartószerkezeti kivitelezési terv szerint megállapított mértékig 
felújításra illetve megerősítésre kerülnek. 
A vályogfalak védelme érdekében 8 0 cm-es kiállással növelésre kerül látszó gerendázattal a vízcsendesítő,illetve 
annak eresze. 
 
Épületszerkezeti ismertetés: 
Alapvetés, hogy a zömmel vályogfalazatú épület úgy kerüljön a mai igényeknek, előírásoknak megfelelően 
szakszerűen felújításra, hogy a kivitelezés során visszafordíthatatlan károkat ne okozzunk. Fontos ehhez a 
megfelelő anyagok és a felkészült, referenciákkal rendelkező kivitelező kiválasztása. 
 
Épületgépészeti ismertetés; 
A meglévő vizes és fűtési hálózat elbontásra kerül. 
A homlokzati, illetve vályogfalakban a korszerűsítés során vízvezetéket tilos szerelni, erre a célra azoktól 5 cm-re 
téglából épített 10-12 cm vastag szerelőfalat kell építeni, a vályogfal felől falszigeteléssel és szellőztetéssel! 
Az épület új gépészeti rendszerei a mellékelt épületgépészeti kivitelezési tervdokumentáció szerint kerülnek 
kiépítésre. 
 
Villanyszerelés; 
A meglévő elektromos hálózat elbontásra kerül. Az épület új villamossági rendszerei, villámvédelmi berendezése a 
mellékelt épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció szerint kerülnek kiépítésre. 
Tereprendezés, parkolók; építtető által külön elkészíttetett kivitelezési tervdokumentáció szerint kerülnek 
kiépítésre. Az épület körül a meglévő beton járda és térburkolat elbontásra kerül, mivel az épület felé lejt és egy 
szinten van a belső padlósíkkal, ezentúl lezárja a falak páraszellőzését. A rendezett terep kialakításához 10-30 cm 
tükör készül. Ezen túlmenően az épületkörülésazingatlanonazeredetiterepszintet változatlanul kell hagyni. A telken 
belül biztosított lesz a rendeltetéshezelőírtmennyiségűszemélygépkocsielhelyezése, térkő illetve zöldbeton 
burkolaton.  
 

 

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a mellékelt tervdokumentáció, műszaki leírás és az árazatlan 
költségvetés-kiírás tartalmazza. 



II.2.5) Értékelési szempontok 
Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 

 

A kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás ideje, amely tekintetében az ajánlatkérő maximális 5 év ajánlást fogad el. – 
Súlyszám: 30.  
 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 
 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:2 1 

Nettó ajánlati ár (HUF) – Súlyszám: 70 
II.2.6) Becsült érték:2 
Érték Áfa nélkül: 60.629.921,-  Pénznem: HUF 
(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: [] vagy napban: [] 
vagy Kezdés: 2018. 01. 15. / Befejezés: 2018.11.12.A szerződés meghosszabbítható  igen  nem        A 
meghosszabbítás leírása: 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [5] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen nem              Opciók leírása: 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.13) További információ 

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: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya 
alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állása 
vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI. 27.) számú állásfoglalása irányadó. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, de nem az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 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) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja szerint 
kell igazolnia. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
Ajánlattevő a 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 tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben ajánlattevő a formanyomtatvány I. részében 
található adatokat köteles az új eljárásnak megfelelően frissíteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 



foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-j) pont tekintetében Ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.[321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8. § e)-h) pont] 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés] 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet az elmúlt kettő lezárt üzleti évben elért teljes 
árbevételre, valamint a közbeszerzés tárgyából (építési 
beruházás) származó árbevételre vonatkozó nyilatkozatával 
köteles igazolni, hogy megfelel az előírt alkalmassági 
feltételeknek.321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosításának 
fennállásáról szóló igazolás megkövetelése. 
Az alkalmasság igazolása érdekében bevont más szervezet a 
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 
P1 
A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági 
szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó kettő 
lezárt üzleti évre (2015., 2016.) vonatkozó, teljes – áfa 
nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 50.000.000,- Ft 
értéket. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2 
 
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági 
szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a 
alapján nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által 
kiadott igazolással be kell mutatnia az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszaszámított legfeljebb 5 évre 
vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építési, kivitelezési 
munkák elvégzésére vonatkozó) munkáit. 
Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/referencia igazolásnak) ki 
kell terjednie a szerződést kötő másik fél nevére, címére, a 
teljesítés pontos tárgyának megadására, a teljesítés 
időpontjára, helyére és az ellenszolgáltatás nettó összegére. Az 
ismertetésre vonatkozó nyilatkozatnak magában kell foglalnia 
azt, hogy a teljesítés megfelelt a szerződésnek és az 
előírásoknak. 
Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolása 
érdekében az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira 
vonatkozott támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 
csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban 
foglaltak szerint előírt, a releváns szakmai tapasztalatot 
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe 
más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg 
azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki 
vezető bemutatását szakmai önéletrajzzal és a jogosultság 
ismertetésével kell megvalósítania. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

 
M1 
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 
évre vonatkozó, olyan, a közbeszerzés tárgya (Építési, 
kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó) szerinti 
referenciamunkával, amely értéke eléri a 
nettó30.000.000,- Ft-ot. 
 
M2 
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a 
teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki kivitelezési 
vezetővel (MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV), aki(k) az adott 
szakterületen legalább 3 éves tapasztalattal bír(nak). 
Ajánlattevőnek e körben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 
megjelölt szakember(ek) milyen jogviszonyban vesz(nek) 
részt a teljesítésben (pl. munkavállaló, alvállalkozó, egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszony). 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása:2 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 



A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:2 

Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön felszólítás nélkül a késedelembe 
esés napján esedékes. 
 
Meghíúsulási kötbér: 
A vállalt feladat nyertes ajánlattevőnek felróható nem teljesítése esetére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a 
Hibás teljesítési kötbér: 
A nyertes ajánlattevő részéről történő hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő felszólítására a 
munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kitűzött határidőre nem javítja a munkát 
ajánlatkérő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az 
egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 5%-a. 
Ajánlatkérő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét nyertes ajánlattevő által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, 
annak fizetendő összegéből levonni. 
 
Késedelmi kötbér: 
Nyertes ajánlattevőnek felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) történt késedelmes 
teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5% naponta, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15%-
a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti nyertes ajánlatevőt a munka befejezésének kötelezettsége alól. 
 
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén ajánlatkérő késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni. 
A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak 
megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 
Jótállás: 
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően a 181/2003 (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott időtartam, valamint 
az ajánlatban vállalt többlet jótállás idejére teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa végzett munkákra. A jótállás 
ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy 
más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 
 
Jóteljesítési biztosíték: 
Az Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvételt követő három évre jóteljesítési biztosítékot kér, amelynek mértéke a nettó 
vállalási ár 2,5 %-a. A jóteljesítési biztosíték bankgarancia formájában biztosítandó. 
 
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
kerülhet sor. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés pénzneme: magyar forint (Ft). Nyertes ajánlattevő a vállalkozási 
díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. A díj magában foglalja a vállalkozói feladatok 
ellátásával összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között a szerződés teljesítése során 
létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat is). Ajánlatkérő 1 db előlegszámla 3 db 
részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett feltételek szerinti) - összesen a szerződéses összeg 100%-nak megfelelő 
összegben - benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét 
nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik 
(teljesítésigazolás). Nyertes ajánlattevő végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. 
Nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 



 

A szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. 

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 

 

Előleg: 
Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű vállalkozói előleget igényelhet. 
 

Részszámlázás: 

Ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult  

Számla kiegyenlítése:  
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-ába foglalt szabályok szerint egyenlíti 
ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap. 
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében , valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § – 32/A. §-aiban  
foglaltak az irányadók. 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. január 12. 
 A szerződés teljesítési határideje: 2018.november  12. 
 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás [Kbt. 115. § (1)] 
     □ Gyorsított eljárás  
         Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
 Nyílt eljárás 
 Meghívásos eljárás 
 Tárgyalásos eljárás 
 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]  

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 



Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  
Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés tárgyára és a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai 
ajánlat) vonatkozásában esetlegesen észlelt hiányok pótlására és felvilágosítás megadására - a tárgyalások tartalmi 
elemeire, valamint az ajánlati kötöttség kezdetének időpontjára való tekintettel - ajánlattevőket a tárgyalások megkezdését 
megelőzően csak indokolt esetben szólítja fel, az ajánlatok ezen szempontból történő megfelelővé tételére elsősorban a 
tárgyalás alkalmával kerülhet sor azzal, hogy az első (benyújtott) ajánlattal kapcsolatos hiányok pótlására a tárgyalás(ok) 
befejezéséig van lehetőség. 
 
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tárgyalások 
során az általa adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megadja. Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok)ról 
jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi a tárgyaláson jelenlévő személyek által aláírt 
jelenléti ív. Ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvet és az aláírt jelenléti ívet a tárgyaláson részt vett ajánlattevők részére a 
tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül küldi meg. 
 
Ajánlattevőt a tárgyaláson a cégkivonata alapján cégjegyzési jogosultsággal rendelkező személy(ek), vagy az általa adott 
meghatalmazással rendelkező olyan személy(ek) képviselheti(k), aki(k) a meghatalmazás értelmében jogosult(ak) az 
ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra. A tárgyalás az ajánlattevőkkel - amennyiben ennek feltételei a 
benyújtott ajánlatok vonatkozásában fennállnak - egyetlen fordulóban kerül lefolytatásra, azonban ajánlatkérő szükség 
esetén fenntartja magának a jogot további tárgyalási fordulók tartására. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalások alkalmával az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A beszerzés tárgyára és a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) megtárgyalását, majd véglegesítését követően - a tárgyalás részeként - 
ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlattevők az ajánlatkérő által a tárgyaláson rendelkezésre 
bocsátott végleges felolvasólapon írásban módosítsák ajánlatukat. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben 
a változások nagyságrendje indokolja - az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat későbbi időpontban történő 
benyújtására. A végleges ajánlatok későbbi időpontban történő benyújtása esetén ajánlatkérő ezen időpontról az 
ajánlattevőket egyidejűleg, írásban tájékoztatja. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által lefolytatott tárgyalás alkalmával a szerződés tárgya és a szerződéses feltételek sem 
változnak, és az ajánlattevők sem módosítják szakmai ajánlatukat az ajánlatkérő számára előnyösebb feltételeket 
biztosítva, akkor az ajánlattevők részéről - az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, 
ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első, indikatív) ajánlatokhoz képest - kizárólag azonos vagy alacsonyabb 
ellenszolgáltatás ajánlható, mind az értékelésre kerülő összeg, mind az annak alapját képező egységárak tekintetében. 
 
A végleges ajánlatot tartalmazó felolvasólapot a tárgyalás végén, az ajánlatkérő által a helyszínen rendelkezésre bocsátott 
borítékban, a végleges ajánlat későbbi időpontban történő benyújtása esetén a végleges ajánlatok beadására nyitva álló 
határidő lejártának időpontjáig, zártan kell benyújtani. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a 
végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. 
 
Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását a tárgyalás lezárultának időpontjában, a végleges 
ajánlatok későbbi időpontban történő benyújtása esetén az ajánlatok beadására nyitva álló határidő lejártának időpontjában 
kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a tárgyalás lezárultának időpontjáig benyújtott összes végleges ajánlat 
felbontásra nem kerül. 
 
A Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az 
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az 
eljárás becsült értékét.  
 
Ha tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot és végleges ajánlat írásbeli benyújtása a 92. § (7) bekezdése 
alapján nem kötelező, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetni, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.  



 
Amennyiben ajánlattevő nem ad be végleges ajánlatot, úgy az értékelésben az első ajánlata vesz részt, amennyiben az 
egyébként megfelel a tárgyalások befejezéskori tartalmának. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalásokat a végleges ajánlat megtételekor fogja lezárni és ezzel beáll az ajánlati kötöttség. 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az 
utolsó tárgyalás alkalmával azt követően ismerteti, hogy ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Előbbiek nem zárják ki, 
hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az 
ajánlatkérő az e pontban foglalt időpontot megelőzően is az ajánlattevő rendelkezésére bocsássa. 
 
Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 
értékeli. Ajánlatkérő a tárgyalási jogosultsággal rendelkező, de a tárgyaláson meg nem jelenő, egyebekben érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatát - az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, első 
ajánlatokban foglalt tartalmi elemek szerint értékeli. 
 
Az első tárgyalás tervezett időpontja és helye: 
Időpontja: 2017. 12. 18. nap 11:00 óra 
Helye:Enying Város Önkormányzat(Enyingi PolgármesteriHivatal 
 
Amennyiben valamely ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, ajánlatkérő a távollevő ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
tartalommal tekinti véglegesnek és értékeli. 
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (2017/12/13) Helyi idő: (11:00) 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja4 
(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ magyar] [ ]1 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [45 ](az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: (2017/12/13) Helyi idő: (11:00)Hely: Enying Város Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri HivatalPolgármesteri 
Iroda 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártának időpontjában kell megkezdeni. A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az 
ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. 
 
Az ajánlatkérő előírja az ajánlat elektronikus másolati példányok benyújtását az ajánlathoz csatolt CD vagy DVD 
formátumban. 
 
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők 
(részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek 
a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 



 
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és az adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A 
határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik  
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk:2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 

meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát 
követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 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: 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: Enying, Polgármesteri Hivatal. 2017. 12. 06 11,00 
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen 
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében2 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja1 
Rész száma:2[ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:  
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 

 
Minőségi szempont: 
A kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás ideje (év), amely tekintetében az ajánlatkérő maximális 5 év ajánlást fogad el. 
– Súlyszám: 30.  
 
Ár szempont: 
Nettó ajánlati ár (HUF) – Súlyszám: 70 

 
 
 
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 
kerül:2 
 
Minőségi szempont – Egyenes arányosítási módszer 



 

 

Ajánlatkérő e körben a kötelező jótálláson felül megajánlott jótállási évek számát értékeli. 
 
Amelyik Ajánlattevő a meghatározott kötelező jótálláson felül a legtöbb (maximum 5 év) jótállást vállal, az értékelésnél 
több pontot fog kapni, azaz az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb jótállásos idő megajánlás minősül. A 
legtöbb években (maximum 5 év) kifejezett megajánlás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan lesznek kiszámolva a pontszámok. 
 
Ajánlatkérő az így kapott pontszámot a minőségi szemponthoz rendelt súlyszámmal (30) megszorozza. 
 
 

Ár szempont - Fordított arányosítási módszer  

 

P: a vizsgált ajánlati elem/ajánlati ár pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke; 
Avizsgált: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;  
Adható pontszám: 1-100 
 
A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentumokban megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, 
szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és 
feladatot. 
Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a közbeszerzési dokumentum nem volt teljeskörű. 
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége 
az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján. 
Az ajánlati árat kitöltött ajánlati lap tartalmával összhangban, nettó forintban kifejezve kell megadni. 
A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni. 
 
Ajánlatkérő az így kapott pontszámot az ár szemponthoz rendelt súlyszámmal (70) megszorozza. 
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. 
VI.3.12) További információk:  

1) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló, 
tárgyalásos eljárás. 

2) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel 
ellátva, kötött vagy fűzött formában, papíralapon 1 eredeti, továbbá 1 másolati példányt elektronikus adathordozón 
kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) benyújtott példánya tekintetében 
ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdffile-ben kell elkészíteni. Az 
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír 
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás IV.2.2) pontja szerinti helyszínen sor került. Az 



ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, 
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. 

A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

3) Az ajánlatot írásban és zártan, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: 

 

„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása” 

„Az ajánlattételi határidő – 2017. 12. 13. 11:00 óra – előtt felbontani tilos” 

 

4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. Az ajánlati adatlapon 
(felolvasólapon) szerepeltetni kell az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján ismertetésre kerülő 
adatokat. 

5) Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészíteni és benyújtani 

6) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett – a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti -
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

8) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi 
XXXIV. tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak minősül. 

9) Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért sajátjaként felel. 

10) Az ajánlattételi felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás 
kérhetnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági szereplők. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. [Kbt. 114. § (6) bekezdés] 

11) Az ajánlat, az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 

12) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alvállalkozójának az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

a. az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, illetve kapacitást biztosító szervezetének 
adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az 
ajánlattevőnek, alvállalkozójának, illetve a kapacitást biztosító szervezetének adatai nem szerepelnek, 
akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat eredetiben vagy egyszerű 
másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó ajánlattevő (kapacitást biztosító 
szervezet) esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolati példányát; 

b. az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy 
aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a 
cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló (képviselő) személye különböző, a kötelezettségvállaló 
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy 
másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint; 

c. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

13) Az ajánlatnak – az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából – tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi 
iratait: 



a. a cégnyilvántartás alapján cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy 

b. a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát. 

14) Az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni [Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pont] 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat. [Kbt. 
66. § (6) bekezdés b) pont] 

15) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kéri becsatolni. 

16) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell – a Kbt. 35. §-ának megfelelően – a közös ajánlattevők által cégszerűen 
aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a. tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét; 

b. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös ajánlattevők nevében tett 
dokumentumra nézve) 

17) Az eljárás tekintetében megadott időpontokat az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint kell érteni. 
18) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 

vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes 
ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
[Kbt. 131. § (4)-(5) bekezdése] 

19) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezést tervezetten 2017. 12. 22. napjáig küldi meg 
Ajánlattevők számára. 

20) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alábbi hatóságoktól kaphatnak információt a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni: 

 
FejérMegyeiKormányhivatalSzékesfehérváriJárásiHivatalMűszakiEngedélyezési, 
FogyasztóvédelmiésFoglalkoztatásiFőosztály; MunkavédelmiésMunkaügyiOsztály 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkavédelmi Főosztály, valamint Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  
 

21) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény és végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön 
ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

22) Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza az 
ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés szerinti bontás alapján megadott árazott költségvetést. 

23) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat a felhívás II.2.5. pontjaiban megadott értékelési részszempontok és 
súlyszámok alapján kerül kiválasztásra. Az ajánlatok értékelésekor meghatározott szempontokra adható minimális 
pontszám 1, maximális pontszám 100. A ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra az 
ajánlatkérési dokumentációban részletesen megadott relatív értékelési módszerek és képletek szerint. 

24) Nyertes ajánlattevő a tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra köteles teljes 
körű és a Megrendelőt is kedvezményezettként feltüntető vagyon és C.A.R. (ConstructionAllRisk – Általános 
Építési-szerelési Biztosítás) kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást 
kötni, amelyet tartozik a munkaterület átadásakor szerződő Ajánlatkérő részére bemutatni. 

25) Ajánlatkérő helyszíni bejárás biztosít Ajánlattevők részére, amelynek időpontja 2017. 11. 30. 11 óra 
Helyszíni bejárással kapcsolatos előzetes egyeztetés 06 22/572-638 

26) Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldésének napja: 2017. 11.24. 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (20../--/--/) 

 

1szükség szerinti számban ismételje meg 
2adott esetben 
4ha az információ ismert 



20súlyszám helyett fontosság is megadható 
21súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

---->>----->>--<<-----<<---- 

  



Ajánlati dokumentáció  



 
1. sz. melléklet 

Fedlap minta 
 

Az Ajánlat …... 
folyamatosan számozott lapot tartalmaz. 

AJÁNLAT 
 

„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása” 
tárgyú 

vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 
 
Ajánlattevő 
neve: 
címe: 
 
képviselője cégszerű aláírása: 
 
 
Ajánlat kelte: 
 



2. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 
1. Ajánlattevő  

Név: .........................................................................................................................................  
Székhelye: ................................................................................................................................  
Telefon: ............................................................. Fax: ...............................................................  
E-mail: ..............................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben részletezett műszaki és egyéb feltételek szerint 
„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása” Enying Város Önkormányzat 
részére. 
 

3. Ajánlat: 

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016számú projekt építési beruházása 

Nettó ajánlati ár:    Ft 
 

 

Nettó ajánlati ár1 ……………………………………………………………….. (HUF) 

Kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke években:………………….. 
 

Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 

                                                
1 A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az építési beruházás teljes költségét a szerződés teljes időtartamára az 
adott rész vonatkozóan. Az ajánlati ár meghatározása során ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés 
feltételeit is. 



3. sz. melléklet 
Taratalomjegyzék-minta 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
Sor-
szám Megnevezés Oldal 

1. Fedlap(1. melléklet)  

2. 

Cégszerűen aláírt felolvasó lap (2. melléklet) 
A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a 
főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek. 

 

3. Tartalomjegyzék (3. melléklet)  

4. 

Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot 
kell tennie. (4. melléklet) 
A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 
nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani. 

 

5. 
Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodás („konzorciumi szerződés”), amely tartalmazza a felhívás 
VI.3.12. pont Egyéb információk 16. pontjában foglaltakat. (5. melléklet) 

 

6. 

A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 
b) pontja alapján: 
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 vagy a részvételi 
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (6. melléklet) 
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

 

7. 

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő) igénybevételéről 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésealapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó 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. (7. melléklet) 
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

 

8. Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. (8. 
melléklet) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó 

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

9. A kizáró okok (Kbt. 62.§ és 63.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (9. 
melléklet) 

 

10. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján 
(10. melléklet) 

 

11. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§  



(2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. (11. melléklet) 

Egyéb dokumentumok: 

12. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (12. melléklet) 

 

13. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés). 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 (13. 
melléklet) 

 

14. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás (14. melléklet) 

 

15. Nyilatkozat az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának 
egyezőségéről (15. melléklet) 

 

16. 

Ajánlattételi lap (szakmai ajánlat) 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az excel táblázaton belül tilos az egyes 
sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 
megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. 
Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során 
ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. 
Azoknál a tételeknél, ahol a db-számból adódóan az egységár nulla, ott lehet nulla 
díjköltség is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. (16. melléklet) 

 

A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
17. Beszámoló, eredmény-kimutatás elérési útvonala (17. melléklet)  
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

18. 
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia (18. 
melléklet) 

 

19. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása (19. melléklet)  

20. A szakember végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló okirat másolata 
(20. melléklet) 

 

21. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (21. melléklet)  
22. Vállalkozási szerződés tervezete (22. melléklet)  

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb 
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, 
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció és 
a Kbt. előírnak.



4. melléklet 
Ajánlattevői Nyilatkozat 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján 

Alulírott  ................................ . mint a(z)  ...............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt2 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy a „Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban részt kívánunk venni. 
Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve 
kötelező érvényűek. 
Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, 
szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot 
készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. 
Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk. 
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 
Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel 
rendelkezünk. 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, 
és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt szolgáltatást elvégezzük. 
Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
(azaz KKV-nak) 

- minősül ❑ 
 

- ezen belül középvállalkozásnak ❑ 

- ezen belül kisvállalkozásnak ❑ 
- ezen belül mikro vállalkozásnak ❑  

- nem minősül ❑ 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésrejogosultvagyszabályszerűen 
 meghatalmazottképviselőaláírása) 

 
 

                                                
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 



5. melléklet 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: 

A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás  
(„konzorciális szerződés”) 



6. melléklet 

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről  
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

Alulírott………………………………mint a(z)  ..................................................... ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt3 képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének 
a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban 
alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni: 

a)4 

 A közbeszerzésnek azon  
részei(nek) megnevezése,  

melynek teljesítéséhez  
alvállalkozók kerülnek igénybe  

vételre 

Ezen részek tekintetében igénybe venni  
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már  

ismert alvállalkozókat 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.5 
 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
3 A megfelelő rész aláhúzandó 
4Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni. 
5Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni. 



7. melléklet 
 

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bek. alapján 

Alulírott  ................................... mint a(z)  .......................................................... ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt6 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy a „Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban 

a)7a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) 
kapacitásait kívánjuk igénybe venni:8 

 

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó  
pontja, azon alkalmassági minimum  
követelmény megjelölése, melynek  

történő megfelelés igazolása  
érdekében az ajánlattevő ezen  

szervezet erőforrásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére  
erőforrást nyújtó szervezet  

neve, székhelye 

A kapacitást nyújtó  
szervezet valósítja- 

e meg azt a  
szolgáltatást,  
amelyhez a  
kapacitásra  
szükség van9 

Igen/Nem 

P.1. alkalmassági feltétel   

M.1 alkalmassági feltétel   

M.2 alkalmassági feltétel   

 

                                                
6A megfelelő aláhúzandó. 
7Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni. 
8A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően 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 
9A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 



b)Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet 
kapacitására támaszkodni. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 



8. melléklet 

Nyilatkozat 
alkalmassági követelménynek való megfelelésről 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  ...........................................  ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazással igazolt10 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása"tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az eljárást megindító felhívás n.) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek 
(P.1.; M.1.; M.2.) Társaságunk megfelel. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
10 Megfelelő aláhúzandó. 



9. melléklet 

Nyilatkozat 
a kizáró okok fenn nem állásáról 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  ...........................................  ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazással igazolt11 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben 
megfogalmazott kritériumok. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
11 Megfelelő aláhúzandó 



10. melléklet 

Ajánlattevői Nyilatkozat 
a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján12 

Alulírott  .................................. . mint a(z)  ..............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt13 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 

vagy 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.14 

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén 
n y i l a t k o z o m15, 

hogy 
- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja16 

                                                
12A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
13 A megfelelő aláhúzandó. 
14 A megfelelő aláhúzandó. 
15 A megfelelő aláhúzandó. 
163.§r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 



Tényleges tulajdonos neve Állandó lakcíme 

szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő: 

 

 

vagy 

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja 
szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása)

                                                                                                                                                   
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagyaki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 



11. melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozókról 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján 

Alulírott ..................................................  mint a(z) ................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt17 képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) 
bekezdésben megfogalmazott kizáró okok. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
17 Megfelelő rész aláhúzandó. 



12. melléklet 

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

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az M.1. és az M.2. alkalmassági követelmény igazolására 
igénybe vett kapacitást nyújtó esetében a fenti nyilatkozatnak kell azt alátámasztania, hogy az 
adott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. 



13. melléklet 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást 
nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos 

meghatalmazása 



14. melléklet 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 

(Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is  
nyilatkozni kell az ajánlatban) 



15. melléklet 

Ajánlattevői Nyilatkozat ajánlat megegyezőségéről 

Alulírott  .................................. . mint a(z) ..............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt18 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található 
elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
18 A megfelelő rész aláhúzandó. 



16. melléklet 

Ajánlattételi lap 



A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása 
körében csatolandó iratok 

 



17. melléklet 

Beszámoló/eredmény-kimutatás elérési útvonala 



18. melléklet 

Nyilatkozat referenciáról 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 

Alulírott  .............................. . mint a(z)  .............................................  ajánlattevő / kapacitást 
nyújtó szervezet19 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt20 képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt 
évben az ajánlati felhívásban szereplő M1 alkalmassági feltételnek megfelelő, pozitív 
tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb 
referenciáink a következők voltak: 

Szerződés kötő  
másik fél  

megnevezése és  
az  

információt  
nyújtó személy  
neve, beosztása,  

elérhetősége 

A teljesítés  
helye 

A  
referenciamunka  
tárgya, és rövid  

leírása21 

A teljesítés  
ideje (kezdés-  

befejezés) 

Az előírásoknak 
és a szerződésnek 

megfelelően 
teljesített? 

(X=igen) 

     
     
      

Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésrejogosultvagyszabályszerűen 
 meghatalmazottképviselőaláírása) 

 

                                                
19 A megfelelő rész aláhúzandó. 
20 A megfelelő rész aláhúzandó. 
21 Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható. 



19. melléklet 

Szakemberek bemutatása 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  .............................................  ajánlattevő / kapacitást 
nyújtó szervezet24cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt25képviselője felelősségem 
tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása"tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni: 

Pozíció 
NÉV KÉPZETTSÉG,  

VÉGZETTSÉG 

KAMARAI  
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM  

ÉS NYILVÁNTARTÓ  
KAMARA ADATAI (amennyiben 

van) 

    

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában 
még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a megajánlott szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 



20. melléklet 
 

 Szakember végzettségét/képzettségét (jogosultságot) igazoló dokumentumok másolata 



21. melléklet 

Rendelkezésre állási nyilatkozat 

Alulírott  ....................  (anyja neve:  ................... ., lakcím ............... .) nyilatkozom, hogy 
az„Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása”tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, 
közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés 
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

     meghatalmazott képviselő aláírása 



22. melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása 

amely létrejött 

egyrésztEnying Város Önkormányzata (Székhelye: 8130 Enying, Kossuth L. u. 
26.,képviseli: Viplak Tibor polgármester, adószám: 15727385-2-07), mint megrendelő, a 
továbbiakban Megrendelő 

másrészről ....................................... (székhelye: ..........................., képviseli: ......................., 
cégjegyzékszáma: ....................., adószáma: ......................, kereskedelmi és iparakamara 
regisztrációs száma:……………….., számlaszám:…………………………E-napló NÜJ 
szám:………………………) mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 

között a fent megjelölt tárgyában megvalósítandó építési, kivitelezési munkák elvégzésére, az 
alábbi feltételekkel: 

MegrendelőTOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 számú„Enyingi Család-és Gyermekjóléti 
Központ kialakítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, az értékelési szempontokra adott alábbi 
ajánlati elemek alapján 

Egyösszegű ajánlati ár: .......................- Ft  

Kötelező garancián felül vállalt garanciális idő:…………év 

 

Fentiek rögzítését követően a felek az alábbiakban állapodnak meg: 

1. A Szerződés tárgya:  

1.1. Vállalkozó elvállalja Enying Város Önkormányzata tulajdonát képező, 8130 Enying 
Gárdonyi Gézautca 86/3hrsz lévőingatlanon  kivitelezési munkák elvégzését, a Szerződés 
(beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is), valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a műszaki dokumentációban, engedélyezési és kiviteli tervekben foglalt 
valamennyi feltétel szerint, MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak és 
előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben. 
1.2. Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó kivitelezési munkák 
részletes műszaki tartalmát a rendelkezésére álló engedélyezési terv, műszaki leírás, kiviteli 
tervek, továbbá a Vállalkozó által átvett és megismert dokumentáció képezi. 

1.3. A jelen szerződés tartalmi részének tekintendők az ajánlattételi felhívás, az ajánlati 
dokumentáció és műszaki leírás, valamint Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlata. 

2. Teljesítési határidők 

2.1. Munkaterület átadása: A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozónak a munkaterületre jelen szerződéskötést 
megelőzően szabad bejárást biztosított, a műszaki dokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére 



bocsátotta, aki azt áttanulmányozás után, annak ismeretében kivitelezés szempontjából 
megvalósíthatónak minősítette. Így a Vállalkozó és Megrendelő a helyszín, a munkaterület, 
meglévő és elbontásra kerülő épületrészek és műtárgyak, valamint minden egyéb lényeges 
körülmény tekintetében tájékozódott. A munkaterület átadásáról a szerződő Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.2. Vállalkozó a munka megkezdésével egyidejűleg köteles kiviteli ütemtervet a Műszaki 
ellenőrnek és a Megrendelőnek átadni. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozót felszólítani az ütemterv hiányosságainak pótlására abban az esetben, amennyiben 
az nincs összhangban a szerződéssel, vagy a tényleges előrehaladással, mely esetben 
Vállalkozó köteles az ütemtervet felülvizsgálni és azt a Szerződés rendelkezései szerint 
módosítani. 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatározott építési munkákat legkésőbb 
a 2018. október 15. napjáig műszaki átadás-átvétellel befejezi. 

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a 
Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A műszaki átadás-
átvétel során a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni: kivitelezői nyilatkozat, 
megvalósulási dokumentációk papír alapon 3 példányban + 1 példány digitálisan, beépített 
anyagok teljesítménynyilatkozatai, vizsgálati jegyzőkönyvek és egyéb a kivitelezési 
minőséget igazoló dokumentumok. (Nyilatkozatok-kivitelezői nyilatkozat, megfelelősségi 
nyilatkozatok a beépített termékekről; jótállási jegyek; Jegyzőkönyvek-nyomáspróba, 
vízvizsgálati jegyzőkönyvek, fűtési rendszer üzembe helyezési jegyzőkönyve; Megvalósulási 
terv; Energetikai tanusítvány, Oktatási naplók)) 

Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a hatóságokkal, Megrendelővel és a Műszaki 
ellenőrrel egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása, 
valamint az eljárás lebonyolítása a Műszaki Ellenőr feladata. 

A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját 
költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről 
gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, 
hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

3. Vállalkozó kötelezettségei 

3.1. A Vállalkozó köteles a Létesítményt teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és valamennyi 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt 
munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 
irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben elvégezni, a Létesítményt 
határidőre kivitelezni, a hibákat kijavítani. 

A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, 
továbbá minden olyan munkát amely – bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény 
stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges. 



3.2. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. 
Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára 
köteles a munkát elvégezni. 

3.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles a 
munkaterületről és az idegen területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást 
Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. Vállalkozó fentiekben részletezett 
kötelezettségeinek elmulasztásából adódó károkra vonatkozóan anyagi felelősséggel tartozik. 

3.4. Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező 
károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. Vállalkozó köteles 
teljes körű vagyon és C.A.R. (ConstructionAllRisk – Általános Építési-szerelési Biztosítás) 
kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítástkötni, 
amelyet tartozik legkésőbb a munkaterület átadásakor Megrendelő részére bemutatni. 

3.5. A Felek az előírt építési naplóvezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az 
építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes 
alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 

3.6. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő) 
észrevételeiről e-építési naplóba történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél 
útján is a Megrendelőt tájékoztatni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Megbízó által kért 
kiegészítő, többletteljesítések nem mentesítik a Vállalkozót az ellenőrzési és figyelmeztetési 
kötelezettsége alól. 

3.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a 
befejezési határidő módosítására. Ezeket Felek menet közben, vagy átadás után 
megegyezéssel, végső esetben jogi úton rendezik. 

3.8. Megrendelő által meghatározott, beépítésre tervezett szakipari anyagok és berendezési 
tárgyak mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja, csak a Megrendelő által 
elfogadott anyag, termék építhető be.Az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltak szerint Ak és AT a 
szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 
folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek csak az 
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.3.9. A 
műszaki leírástól és költségvetési kiírástól eltérő, vagy azokból nem egyértelműen 
értelmezhető műszaki megoldást vagy anyagminőséget vállalkozó csak Megrendelő 
képviselőjének jóváhagyásával alkalmazhat. 

3.10. A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése vállalkozó 
feladatát képezik. Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek 
terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a vállalkozót terhelik. 



3.11. Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és értelemszerűen munkavégzést 
sem folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben előírt munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatásokkal. Az oktatások megtartása és bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról 
készült bizonylatokat Vállalkozónak az építkezés helyszínén kell tárolnia úgy, hogy azt 
Megrendelő bármikor ellenőrizni tudja. 

3.12. Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különböző rendszerek 
rajzait és meg kell győződnie, hogy a rajzok egymással összhangban vannak-e. A 
tervek/rajzok közötti bárminemű hiba, illetve ellentmondás esetén értesítenie kell Műszaki 
ellenőrt és a Megrendelőt. A munkák megkezdése előtt Vállalkozónak meg kell győződnie 
arról, hogy a rajzokon előírt méretek a helyszínen levő tényleges helyzetnek megfelelnek-e. 
Az összes felmérést, mérést és kitűzést Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és 
felelősségére. 

3.13.  Vállalkozó kötelezettsége továbbá az esetleges felvonulási létesítmények elhelyezése, 
annak költségeinek viselése az eredeti állapot visszaállításának kötelmével. 

3.14. Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni az összes próbavizsgálatot és ellenőrzést, a 
vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására. 

3.15./ Az eltakarásra kerülő munkarészek elkészítése előtt minimum 3 munkanappal 
Vállalkozó írásban köteles értesíteni Megrendelőt és megbízottját, a Műszaki ellenőrt. 

3.16. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka 
kritériumainak nem felel meg. Megrendelő ez esetben kérhet kijavítást, árleszállítást, vagy a 
munka visszabontását a rész-, illetve a befejezési határidő megtartása mellett. 

3.17. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi 
alvállalkozó munkájának összehangolásáért. 

3.18. Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a munkáját megvédi az 
időjárás hatásaitól (eső, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a 
Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a 
kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső 
körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik. 

3.19. Megrendelő vagy megbízottja a munkaterületen méréseket végezhet, fotó és 
filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Létesítményt. 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő személyzete minden indokolt időben, 
korlátozás nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt 
Vállalkozó tevékenységét, beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is ellenőrizhesse. 
A Megrendelő jelen pont szerinti tevékenysége a Vállalkozót a munkavégzésben 
indokolatlanul nem zavarhatja. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont 
szerinti tevékenysége okán az adott munkanapon belül tartósan, legalább összesen 4 óra 
időtartamban nem tud munkát végezni, úgy ennek tényét, és az esemény rövid leírását köteles 
az e-építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti teljesítési határideje az 
ilyen e-építési naplóban rögzített napok számával automatikusan meghosszabbodik. 

3.20. Vállalkozó jogosult az ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozókat igénybe 
venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 



végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3.21. Megrendelő jelen vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme 
alá eső alkotásokon a vállalkozói díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és 
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az 
alkotások átdolgozására is, melyről Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is 
köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen szerződéses feltételt szerepeltetni. 

3.22. Ha Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak 
ítél, akkor erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és 
a Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, 
amelyek alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint Vállalkozónak ebből eredően 
esetlegesen felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is. 

A Műszaki ellenőr köteles Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy 
elutasítására a Megrendelőnek javaslatot tenni. 

Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai 
viszonyoknak megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait 
követve folytatni. 

3.23. A kivitelezés során azzal összhangban felmerülő próbák (kivéve a befejezés utáni 
üzempróbákat) tekintetében Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékről, 
dokumentumról, információról, közmű szolgáltatásról, műszerről, eszközről, anyagról, 
valamint megfelelően képzett és tapasztalt személyzetről, munkaerőről, amely a 
meghatározott próbák eredményes elvégzéséhez szükséges. Vállalkozónak a próba 
időpontjáról a Műszaki ellenőrt annak lefolytatását megelőző öt munkanappal értesítenie kell. 
Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatni a Műszaki ellenőr részére a próbákról készült 
megfelelően hitelesített jelentéseket. A próba elfogadásáról, jóváhagyásáról a Műszaki ellenőr 
Vállalkozó részére külön igazolást bocsát ki, mely tartalmazza annak hatályosságát is. Ha a 
Műszaki ellenőr nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell tekinteni, mintha ő is pontosnak 
fogadta volna el a kiértékeléseket. 

3.24. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 3.25./ pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

3.25. 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) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 



b) 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 Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

4.1. Biztosítja az engedélyes és kiviteli terveket, valamint aműszaki leírást. 

4.2. A Műszaki ellenőrön keresztül ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az építési 
naplóban rögzíti. 

4.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő 
utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

4.4. Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 

4.5. Amennyiben Vállalkozónak olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a 
kivitelezés során, amely a kivitelezéshez szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem 
ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó vonatkozó írásbeli felhívásától számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, 
vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok 
nem állnak rendelkezésre, úgy Felek haladéktalanul egyeztetési tartanak annak lehetséges 
beszerzéséről és az ezzel kapcsolatos feladatok megosztásáról és a költségek viseléséről. 

4.6. Vállalkozó kezdeményezésére Megrendelő képviselője – legalább 3 (három) 
munkanappal előbb történő értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a 
konzultációkon elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés 
meghozatalához további adatra vagy információra nincsen szükség – további 3 (három) 
munkanapon belül meghozni. Amennyiben a döntés meghozatala 3 (három) munkanapon 
belül nem lehetséges, úgy Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a döntés mikorra 
várható. 

4.7. A 4.5.-4.6. pont vonatkozásában amennyiben Megrendelő adatszolgáltatására, 
konzultáción történő részvételére, illetve döntésére az ott rögzített határidőn túl kerül sor, úgy 
a határidőn túli megrendelői teljesítés időtartamával Vállalkozóra vonatkozó kivitelezési 
határidők automatikusan meghosszabbodnak. 

5. A vállalkozói díj: 

5.1. A szerződés végösszege: ........................-Ft+ ÁFA 

azaz ............................................. forint.  

5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási díj átalányáras vállalkozási díjnak 
minősül és benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj és megvalósítási költség, amely a 
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó jelen szerződés alapján pótmunka 
jogcímén vállalkozói díj emelést Megrendelőtől nem igényelhet. 



Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési 
engedélyben meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 142. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá, míg a nem építési 
engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv. 138. §-a szerinti általános forgalmi adózás 
(normál Áfa) hatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a részszámláit valamint végszámláját a 
hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 

 

5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák 
megvalósításának valamennyi költségét, úgymint például: 

- A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez 
szükséges valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet-
megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes 
energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok 
kiépítésének és a használatának költségeit. 

- A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve 
minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezeték, kábel és mérő 
költségét. 

- Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket. 

- Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak 
megtartását az építés teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény 
megnevezése, a Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, 
a Vállalkozó megnevezése. 

- A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit. 

- A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-
létesítmények kialakításának, fenntartásának és elbontásának költségeit. A kivitelezés 
időtartama alatt az egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes 
kerítések megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, 
áthelyezésének költségeit. 

- A szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti 
műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási 
költségeit és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges 
jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit. 

- Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját 
és ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási és ideiglenes 
melléklétesítmények költségét, valamint a munkaterület biztosítás és a kapcsolódó 
teljesítések (szakipari, szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés 



ős bekötés, felvonulási ős belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, 
átmeneti tárolás, stb.), illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. 

- Átadás előtti takarítás költségét. 

- Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt 
lerakóhelyre. 

- A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak 
megszerzéséért fizetendő díjat. 

- A műszaki  átadás-átvétel során szükséges műszaki dokumentáció (pl. Nyilatkozatok-
kivitelezői nyilatkozat, megfelelősségi nyilatkozatok a beépített termékekről;jótállási 
jegyek; Jegyzőkönyvek-nyomáspróba, vízvizsgálati jegyzőkönyvek, fűtési rendszer 
üzembe helyezési jegyzőkönyve; Megvalósulási terv; Energetikai tanusítvány, 
Oktatási naplók) átadása 

5.4. Vállalkozó az ajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet többletköltségeket, ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. 

5.5. A vállalkozói díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők 
miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló hibára, időjárás viszontagságaira, műszaki 
szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, inflációs árváltozásokra 
stb.). 

5.6. A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó 
ajánlatához benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (egyösszegű árengedmény 
esetén arányosítással számolt egységárak) mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében. 

5.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a munkák műszaki tartalmára 
vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, 
megértette és azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési 
kiírásokat szintén ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket 
saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés végrehajtása során 
felelősséget vállal. 

A számla kifizetése átutalással, forintban (HUF) történik, a pályázati forrásból finanszírozott 
rész tekintetében a támogatói okirat feltételei szerint. 

5.9. Megrendelő 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett 
feltételek szerinti) benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó 
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Megrendelő a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik (teljesítésigazolás). 
Vállalkozó végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak – szerint köteles kiállítani. 

 
5.10. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó 



adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.11.Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű vállalkozói 
előleget igényelhet. 

5.12. Vállalkozó 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a 
kivitelezés 25%, 50%, 75% és 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén 

A számlák benyújtása alábbiak szerinti mértékben és tartalommal:  

Előlegszámla benyújtása nettó ....................................Ft összegben  

1. részszámla 25%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

2. részszámla 50%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

3. részszámla 75%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

Végszámla 100%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  
 

5.13. Megrendelő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-
ába,az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30. § -32/A. §-aiban foglaltak szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó 
igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap. Amennyiben Ajánlattevő 
a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

5.14. Vállalkozó köteles a számlát az elszámolás rendjének megfelelően kiállítani a 
Megrendelő általi támogatás igénybevétele érdekében. 

A számlát Megrendelő nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő 
székhelyére megküldeni. Valamennyi részszámla és a végszámla benyújtásának a feltétele, 
hogy a számlában írt elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvegye. 

Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, és azt a számviteli 
szabályok szerint kiállítani. A számla melléklete a Műszaki ellenőri és Megrendelői teljesítés-
igazolás, valamint a teljesítési igazolás műszaki melléklete (részletezése). A fizetési határidő 
csak abban az esetben indul, amennyiben a Vállalkozó a szükséges elszámolási okmányt 
benyújtotta, a számla helyesen számvitelileg szabályosan van kitöltve. Az ebből eredő fizetési 
késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

6. JótálIás: 

6.1. Vállalkozó az elvégzett építési, kivitelezési munkák szerződésszerű hibátlan teljesítésére 
a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet szerint előírt kötelező alkalmassági időn felül+ ……….év 
jótállást vállal. 

6.2. A műszaki átadás-átvétel eljárás napjától számított 12 havonta felülvizsgálati bejárást kell 
tartani. A műszaki ellenőr készíti elő ezt az utólagos ellenőrzési eljárást, amelyre a 
Vállalkozót és Megrendelőt meg kell hívni, a Műszaki ellenőr hibajegyzésének egyidejű 
csatolásával. 



6.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási idő alatt a Megrendelő által közölt hibát kijavítja – 
üzemelést gátló, életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását azonnal 
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozó vagy üzemelést gátló hiba esetén 72 órán belül 
megkezdi a hiba kijavítását. 

6.4. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. 

6.5. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, 
beavatkozás által okozott károk kijavítására 

7. Szerződéses biztosítékok: 

7.1. Meghiúsulási kötbér: 
A vállalt feladat Vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére Vállalkozó meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a. 
 
7.2. Hibás teljesítési kötbér: 
Vállalkozó részéről történő hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelő 
felszólítására a munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a kitűzött 
határidőre nem javítja a munkát Megrendelő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési 
kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi megrendelésekkel 
kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 5%-a. 
Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó által kiállított számla 
pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni. 
 
7.3. Késedelmi kötbér: 
Vállalkozónak felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) 
történt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 
kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem 
napjaira vonatkozóan 0,5% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15%-a. A késedelmi 
kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a munka befejezésének kötelezettsége alól. 
 
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén Megrendelő késedelmi kamatot és behajtási 
költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire 
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak 
megfelelő forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 
 
7.4 Jóteljesítési biztosíték: 
A Megrendelő a műszaki átadás-átvételt követő három évre jóteljesítési biztosítékot kér, 
amelynek mértéke a nettó vállalási ár 2,5 %-a. A jóteljesítési biztosíték bankgarancia 
formájában biztosított, amelyet a szerződéskötés aláírását megelőzően a Vállalkozó 
bemutatott. 
 
 
7.4. Vállalkozó a kötbéren felül kártérítési felelősséggel is tartozik. 

7.5. A vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül és ennek 
megfelelően vállalkozó az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be. 

 



8. A szerződés módosítása, megszűnése: 

8.1. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel a Ptk. és a Kbt. vonatkozó szabályainak 
betartásával és a támogatást nyújtó szervezet előzetes jóváhagyásával jogosultak módosítani. 
A szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő 
átruházása kizárólag a támogató szervezet előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

8.2. Felek jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeinek teljesítésével megszűnik.  

8.3. Felek a szerződés rendes felmondással történő megszüntetés lehetőségét kizárják. 

8.4. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha 

- Vállalkozó teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe 
esik; 

- Vállalkozó a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződést nem köti 
meg, 

- Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi. 

Jogosult Megrendelő a szerződést felmondani, amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, 
pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését 
veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval 
szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás 
útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási 
eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a Vállalkozóval szemben 
ilyen eljárás indul, úgy erről köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 
napon belül írásban értesíteni. 

Megrendelő a 3.25. pontban írt esetben jogosult a szerződést felmondani. 

Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő valamennyi kárt a Megrendelőnek megtéríteni. 

8.5. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 

8.6. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a 
támogató szervezet írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

8.7. Mindkét fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja 
megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Szerződő Felek kijelentik, 
hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról 
egymást haladéktalanul értesítik. 

9. Kapcsolattartás: 

Megrendelő megbízottainak megnevezése: 

Megrendelő képviselője: Viplak Tibor polgármester 

telefonszám: 22/572-638 és 22/572-633 



e-mail cím: muszaki.pmhiv@enying.eu 

 

A munkák Műszaki ellenőre:  

telefonszám: 

e-mail cím: 

Vállalkozó megbízottainak megnevezése: 

Vállalkozó képviselője:  

Felelős műszaki vezető:  

telefonszáma: 

e-mail cím 

A Műszaki ellenőr Megrendelő jóváhagyásával utasíthatja Vállalkozót a Létesítmény 
munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó 
köteles megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az 
elhasználódástól, veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak 
felróható okra vezethető vissza, úgy Felek kötelesek a Műszaki ellenőrrel egyeztetvea 
felfüggesztés által okozott költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést 
folytatni. Az egyeztetés eredményétől függetlenül a Vállalkozó teljesítési határideje a 
felfüggesztés időtartamával automatikusan meghosszabbodik. 

10. Jogviták rendezése: 

10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban peren kívül, 
megegyezéssel kötelesek rendezni. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, 
úgy Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett 
Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a 
saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 

11. Szellemi tulajdonjog 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során létrejövő szerzői műnek (a 
továbbiakban: mű), kizárólagos felhasználási jogaival rendelkezik. 

11.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a műben foglalt megoldásokra harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, 
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 
igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. A személyhez 
fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá 
tartozik minden olyan dokumentum és szerzői mű, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés 
teljesítése során fog összeállítani vagy elkészíteni. 



11.3. A Vállalkozónak a teljesítés során folyamatosan, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi 
eljárás soránát kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. 
Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb 
igényeiről kifejezetten lemond. 

11.4. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő 
kizárólagos tulajdonát képezi és a Megrendelő kizárólagos rendelkezése körébe tartozik, 
különösen ide értve a vagyoni jogok összességét, melyek a Megrendelőt illetik meg. A 
Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, 
vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. 

11.5. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

11.6. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott művön jogosult 
a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 
nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. 

11.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a 
Vállalkozó által szolgáltatott mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt 
adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a mű felhasználása során felmerült, 
nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a művet átdolgozásra 
harmadik személynek átadhatja. 

11.8. A jelen szerződés alapját képező ajánlatot megrendelő önkormányzat képviselő-
testülete a ……./2017.(…………..) határozatával fogadta el és felhatalmazta a megrendelő 
képviselőjét a szerződés megkötésére 

11.9. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni. E körben 
jognyilatkozatot a Megrendelő képviselője, Enying Város Polgármestere, a Vállalkozó 
részéről Vállalkozó képviselője jogosult tenni. 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013 évi V. törvény, a Kbt., valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló és 
egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit irányadónak fogadják el. 

12.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a műszaki és ajánlati 
dokumentáció, a Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlata. A szerződés melléklete a műszaki és 
pénzügyi ütemterv, valamint a Vállalkozó felelősségbiztosítása. 

12.3. A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződési 
akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon 5 egyező példányban cégszerűen aláírták. 

Kelt, Enying, 2017. ................... 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 29. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Az Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére (TOP-3.2.1-15-FE1-

2016-00050) elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó 

közbeszerzési ajánlati dokumentáció és ajánlati felhívás megismeréséről és utólagos 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be az Enyingi 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) energetikai korszerűsítésére (TOP-3.2.1-15-FE1-

2016-00050) vonatkozóan. A beruházás során az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 483 

hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth Lajos u. 26. szám alatti Hivatal és az ugyanezen a helyrajzi 

számon nyilvántartott Enyingi Rendőrőrs épületének energetikai felújítása valósul meg. A pályázat, 

lehetőséget biztosít a Hivatal projektarányos (részben) történő akadálymentesítésére is. 

2017. április 28. napján az Önkormányzat 79.493.100,- forint támogatásban részesült a fenti 

pályázat tekintetében.  

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat ún. mérföldköveket tartalmaz, mely a 

határidőket és a hozzá rendelt tevékenységet jeleníti meg. A pályázat során öt mérföldkő került 

meghatározásra, melyek dátumai változás-bejelentéssel a 2017. június 2. napján aláírásra került 

támogatási szerződéshez képest jelen előterjesztés 3. melléklete szerint változtak. 

 

Az 1. mérföld az előkészítés, vagyis a műszaki dokumentáció biztosítása, mely alapja a 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának. A 2. mérföldkő elérésének dátuma 2018. január 15. 

napja, mely napig szükséges a pályázat keretein belül a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 

vagyis a kivitelező kiválasztása.  

A határidő betartására tekintettel szükséges volt az „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény 

közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megkezdése. Így – tekintettel arra, hogy 

a 2017. november 23-ra összehívott képviselő-testületi ülés határozatképtelen volt - a képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet 13. § (4) bekezdés g) pontja
1
 szerint ” tájékoztatom, hogy a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

alapján az alábbi 5 társaság került megkeresésre: 

 

                                                        
1 A Polgármester az Mötv. 68. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetében az alábbi önkormányzati ügyekben hozhat 

döntést a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett: (…) azon szerződések megkötésé, melyek elmaradása az 

önkormányzat részére anyagi vagy egyéb hátrányt okoznának. 
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Név Cím Fiók telephely Adószám Cégjegyzékszám 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 

hrsz 

HU-8656 

Nagyberény, Virág 

utca 22. 14-09-309029 14685507-2-14 

Szegletkő General 

Kft.  

1125 Budapest, Szarvas 

G. u. 42/A  

7000 Sárbogárd, 
Táncsics u. 6625 

hrsz. 14524660-2-43 01-09-918108 

Varga József egyéni 

vállalkozó 

8130 Enying, Petőfi S. u. 

6/A. 
  

 46076393-2-27 
  

REGIA-BUILDING 

Kft.  

1076 Budapest, Thököly 

út 22. 2. em. 18.  

HU-8000 
Székesfehérvár, 

Budai út 376. 13487911-2-42 01-09-192882 

Épkar Zrt. 
1112 Budapest, 

Németvölgyi út 146.  

1149 Budapest, 

Egressy út 28-30. 
11266101-2-43 01-10-044871 

A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítése„ elnevezésű pályázat keretein belül 2017. július 13. napján a Rehabilitáció 

Szakmérnök, a Műszaki ellenőr és a Közbeszerzési szakember kiválasztása a szükséges 

jogszabályok figyelembevételével megtörtént. Az AGR-ENERGY Kft.-n belül Dr. Hajdú Gergely, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó látja el a közbeszerzési eljárás során szükséges 

teendőket, mely a közbeszerzési ajánlati felhívás elkészítését is magába foglalja. A 287/2017. 

(VII.13.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a 

szükséges dokumentációk összeállítására bruttó 698.500,- forint értékben került meghatározásra a 

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú pályázat terhére. A közbeszerzési eljárás keretein belül a 

Közbeszerzési Hatóság hivatalos weboldalán szükséges a közbeszerzési eljárásokat közzé tenni, 

melynek várható díja 100.000,- Ft+áfa. Ezen költség csak egy része került elszámolásra a pályázat 

keretein belül, így a fennmaradó rész Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés eredeti 

előirányzatból lesz finanszírozva. 

 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását! 

 

1. Előzmény 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

- A közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés terhére 
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4. Határozati javaslatok 

- mellékletben 

 

5. Melléklet 

- Közbeszerzési ajánlati dokumentáció 

- Közbeszerzési ajánlati felhívás 

- Engedélyezési terv, Kivitelezési terv, Rehabilitációs szakértői dokumentáció, Napelem 

létesítésére vonatkozó tervek 

- 287/2017.(VII.13.) képviselő-testületi határozat 

- Cégjegyzék 

 

Enying, 2017. november 27. 

 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017. (XI. 29.) határozata az 

Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050) 

elnevezésű pályázat keretein belül kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési felhívás 

és ajánlati dokumentáció megismeréséről és utólagos jóváhagyásáról: 

 

A képviselő-testület 

1. a határozat 1. mellékletét képező az „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítése” (továbbiakban: projekt), TOP pályázati konstrukció keretében 

megvalósítandó beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó, Kbt. szerinti közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentációt és felhívást megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. a határozat 2. mellékletét képező kiviteli tervdokumentációt, továbbá a rehabilitációs 

dokumentációt és a napelemre vonatkozó terveket megismerte és azt jóváhagyja, 
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3. megismerte és elfogadja, hogy az eljárás tárgyát képező szerződés teljesítésére alkalmas 

alábbi ajánlattevőknek került kiküldésre az ajánlattételi felhívás: 

 

Név Cím Fiók telephely Adószám Cégjegyzékszám 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 

hrsz 

HU-8656 

Nagyberény, Virág 

utca 22. 14-09-309029 14685507-2-14 

Szegletkő General 

Kft.  

1125 Budapest, Szarvas 

G. u. 42/A  

7000 Sárbogárd, 
Táncsics u. 6625 

hrsz. 14524660-2-43 01-09-918108 

Varga József egyéni 

vállalkozó 

8130 Enying, Petőfi S. u. 

6/A. 
  

 46076393-2-27 
  

REGIA-BUILDING 

Kft.  

1076 Budapest, Thököly 

út 22. 2. em. 18.  

HU-8000 
Székesfehérvár, 

Budai út 376. 13487911-2-42 01-09-192882 

Épkar Zrt. 
1112 Budapest, 

Németvölgyi út 146.  

1149 Budapest, 

Egressy út 28-30. 
11266101-2-43 01-10-044871 

 

 

4. a közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

a) Dr. Kóródi-Juhász Zsolt - jegyző 

b) Révfalusi László – településüzemeltetési, településfejlesztési és foglalkoztatási 

osztályvezető 

c) Závodni Lászlóné – pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető 

d) Dr. Hajdú Gergely – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó , 

 

5. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével folytassák le a 

közbeszerzési eljárást, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás során felmerülő nyilatkozatok, 

szerződések és egyéb dokumentációk aláírásával, 

 

7. biztosítja a közbeszerzési kiírás elkészítéséhez és lefolytatásához szükséges költségeket a 

Top-3.2.1-15-FE1-2016-00016 számú pályázat terhére, valamint a pályázat keretein belül el 

nem számolható költségeket Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés eredeti 

előirányzat terhére. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő:  Kbt. szerint folyamatos 







 

 

3. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma:  TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 

 

Kedvezményezett:    ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2017.10.31. Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek 
elkészítés. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes 
terve elkészülte. A 
szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása. 

1. mérföldkőig teljesítendő: 
 -Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok 
projektmegvalósítás során történő betartásának az 
(ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének 
időpontjáig szükséges 
a„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx” excel 
segédtáblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki 
tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a 
közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédtáblát a 
közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett 
részére a 
szerződéskötési folyamat során. A táblázatban kiszámolt 
értékeket az indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit 
az adatlapra és a Projekt Tervre átvezetik. 
 
- rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot 

megteremtjük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt 

tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, 

rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges 

dokumentáció összhangban lesz a felhívásban támasztott 

feltételekkel. A Projekt Terv kötelező mellékleteit képező 

helyszínrajz/vázrajz, csatolásra kerül továbbá az épületek 

energetikai tanúsítványait hitelesített formában benyújtjuk. 

- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem 

vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében 

elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban 

szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-

előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 

- . Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt 

Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, 

amelyekből megállapítható: 

a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított 

energiafelhasználási adatai, a működési 

költségek,indikátorok, a megvalósítás ütemterve 

összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) 

b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy 

„közel nulla” szint elérésének vállalását; 



c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és 
ÜHG-csökkenést. 

2 2018.01.15. A közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

3 2018.08.31. A kivitelezés50%-os készültsége. A fejlesztés 

keretében a szigetelés és nyílászáró cserével 

kapcsolatos feladatok előrehaladnak. A 

területelőkészítés és a régi nyílászárók kiszerelése és 

elszállítása ütemezetten történik. 

4 2018.10.15. A kivitelezés 100%-o készültsége. A fejlesztés 

keretében a szigetelés és nyílászáró cserével 

kapcsolatos feladatok megvalósulnak. Továbbá az 

épületgépészeti szerelések befejeződnek. Az 

épületenergetikai felújítás végeztével a visszajavítások, 

eszközök visszaszerelése is megtörténik. Az 

akadálymentesítés és az azbesztmentesítés munkálatai 

megvalósulnak. 

5 2018.10.20. Műszaki átadás, műszaki ellenőri feladatok lezárása. 

6 2018.10.31. Projektmenedzsment Zárása, Nyilvánossági feladtok 

elvégzése. A projekt zárása. Az új épületenergetikai 

tanúsítvány és a megvalósított állapotra 

vonatkozó tanusító/épületenergetikai nyilatkozat 

kiállítása. A projekt eredményességmérési 

keretindikátor teljesítése. 

 

………………… 
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

…………, 2017. …………….. 

……….………… 
Közreműködő Szervezet  

 
 

P.H.  
 
 

Székesfehérvár, 2017. …………. 

 





ÉPKAR ZRT.  
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cégjegyzékszám 
01-10-044871 
Adószám 

11266101-2-43 
Székhely 
1112 Budapest, Németvölgyi út 146. Térkép 

ÉPKAR ZRT. 
1112 Budapest, Németvölgyi út 146. cjsz: 01-10-044871 adószám: 11266101-2-43 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-10-044871 cégjegyzékszámú Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.)cég 2017. október 22. napján 

hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-10-044871 

Cégforma: Részvénytársaság 

Bejegyezve: 1993/11/29 
 

2. A cég elnevezése 

2/2. Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/2. ÉPKAR ZRT. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

5. A cég székhelye 
5/4. 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

 Hatályos: 2002/10/01 ... 

6. A cég telephelye(i) 

6/2. 1149 Budapest, Egressy út 28-30. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

6/3. 1180 Budapest, Gyömrői út 95-97. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

6/4. 1081 Budapest, János Pál pápa tér 24. 

 A változás időpontja: 2012/11/23 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/17 Közzétéve: 2013/01/03 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110044871/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2012/11/23 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 
7/4. HU-5300 Karcag, Széchenyi sgt. 66. 

 Hatályos: 2003/11/15 ... 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 1993. szeptember 1. 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

8/2. 1994. szeptember 1. 

 Hatályos: 1994/09/01 ... 

8/3. 1995. február 15. 

 Hatályos: 1995/02/15 ... 

8/4. 1996. január 2. 

 Hatályos: 1996/01/02 ... 

8/5. 1996. március 9. 

 Hatályos: 1996/03/09 ... 

8/6. 1997. március 29. 

 Hatályos: 1997/03/29 ... 

8/7. 1998. december 1. 

 Hatályos: 1999/02/08 ... 

8/8. 1999. december 4. 

 Hatályos: 2000/01/17 ... 

8/9. 2000. június 25. 

 Hatályos: 2000/08/15 ... 

8/10. 2002. február 9. 

 Hatályos: 2002/02/28 ... 

8/11. 2002. október 1. 

 Hatályos: 2003/01/09 ... 

8/12. 2003. augusztus 22. 

 Hatályos: 2003/10/27 ... 

8/13. 2003. november 15. 

 Hatályos: 2004/01/21 ... 

8/14. 2004. szeptember 3. 

 Hatályos: 2004/11/09 ... 

8/15. 2006. május 15. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

8/16. 2006. augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

8/17. 2006. október 2. 

 Bejegyzés kelte: 2007/01/15 Közzétéve: 2007/02/08 

 Hatályos: 2007/01/15 ... 

8/18. 2007. október 29. 

 Bejegyzés kelte: 2007/12/10 Közzétéve: 2008/01/10 

 Hatályos: 2007/12/10 ... 

8/19. 2008. március 3. 

 Bejegyzés kelte: 2008/03/20 Közzétéve: 2008/04/17 

 Hatályos: 2008/03/20 ... 

8/20. 2008. december 30. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/24 

 Hatályos: 2009/03/24 ... 



8/21. 2009. február 27. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/24 

 Hatályos: 2009/03/24 ... 

8/22. 2009. december 9. 

 Bejegyzés kelte: 2010/01/18 Közzétéve: 2010/02/04 

 Hatályos: 2010/01/18 ... 

8/23. 2010. június 3. 

 Bejegyzés kelte: 2010/06/25 Közzétéve: 2010/07/15 

 Hatályos: 2010/06/25 ... 

8/24. 2010. szeptember 10. 

 Bejegyzés kelte: 2010/10/21 Közzétéve: 2010/11/11 

 Hatályos: 2010/10/21 ... 

8/25. 2011. január 14. 

 Bejegyzés kelte: 2011/02/01 Közzétéve: 2011/02/24 

 Hatályos: 2011/02/01 ... 

8/26. 2012. január 9. 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

8/27. 2012. november 23. 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/17 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/17 ... 

8/28. 2013. december 12. 

 Bejegyzés kelte: 2014/01/14 Közzétéve: 2014/01/30 

 Hatályos: 2014/01/14 ... 

8/29. 2014. május 13. 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/20 ... 

8/30. 2016. május 20. 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/06/13 ... 

8/31. 2017. szeptember 22. 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/10/18 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/223. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/224. 2529 '08 Fémtartály gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/225. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/226. 2572 '08 Lakat-, zárgyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/227. 2591 '08 Acél tárolóeszköz gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 



9/228. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/229. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/230. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/231. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/232. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/233. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/234. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/235. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/236. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/237. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/238. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/239. 4726 '08 Dohányáru-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/240. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/241. 5210 '08 Raktározás, tárolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/242. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/243. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/244. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 



 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/245. 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/246. 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/247. 5914 '08 Filmvetítés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/248. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/249. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/250. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/251. 2433 '08 Hidegen hajlított acélidom gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/252. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/253. 2512 '08 Fém épületelem gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/254. 2562 '08 Fémmegmunkálás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/255. 2573 '08 Szerszámgyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/256. 2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/257. 3101 '08 Irodabútor gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/258. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/259. 4212 '08 Vasút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/260. 4213 '08 Híd, alagút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/261. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 



 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/262. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/263. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/264. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/265. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/266. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/267. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/268. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/269. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/270. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/271. 5811 '08 Könyvkiadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/272. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/273. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/274. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/275. 7312 '08 Médiareklám 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/276. 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/277. 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 



9/278. 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/279. 8121 '08 Általános épülettakarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/280. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/281. 8129 '08 Egyéb takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/282. 8130 '08 Zöldterület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/283. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/284. 9319 '08 Egyéb sporttevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/285. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/286. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/287. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/288. 6832 '08 Ingatlankezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/289. 8110 '08 Építményüzemeltetés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/19 Közzétéve: 2013/04/18 

 Hatályos: 2013/02/19 ... 

9/290. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/291. 0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/292. 0220 '08 Fakitermelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/293. 0230 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/09 Közzétéve: 2013/05/02 

 Hatályos: 2013/04/09 ... 

9/294. 7410 '08 Divat-, formatervezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2014/06/10 Közzétéve: 2014/06/26 



 Hatályos: 2014/06/10 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 
11/5. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 320 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/20 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/29. Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet)  

Születési ideje: 1947/09/19  

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.  

Adóazonosító jel: 8294801402  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2013/12/12 

 Bejegyzés kelte: 2014/02/06 Közzétéve: 2014/02/27 

 Hatályos: 2013/12/12 ... 

13/30. Szeivolt István (an.: Lesz Katalin)  

Születési ideje: 1973/09/09  

1124 Budapest, Meredek utca 33.  

Adóazonosító jel: 8389670674  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2016/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/05/20 ... 

13/31. Tóth József (an.: Rimaszombati Julianna)  

Születési ideje: 1975/10/09  

1145 Budapest, Szenttamás utca 9.  

Adóazonosító jel: 8397273182  

A képviselet módja: együttes 

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 

meghatározott személy: Nyitrai Miklós 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2017/09/22 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

13/32. Nyitrai Miklós (an.: Laboncz Ilona)  

Születési ideje: 1967/08/02  



1116 Budapest, Kalotaszeg utca 5. fszt. 5.  

Adóazonosító jel: 8367373391  

A képviselet módja: együttes 

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az 

meghatározott személy: Tóth József 

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2013/12/12 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 
14/9. Mátyus Mária Irén (an.: Gulyás Mária)  

5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 3. fszt. 3. 

Jogviszony kezdete: 2016/06/01 

Jogviszony vége: 2021/05/31 

 A változás időpontja: 2016/05/20 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Közzétéve: 2016/06/15 

 Hatályos: 2016/05/20 ... 

16. A jogelőd cég(ek) adatai 
16/1. "ÉPKAR 81" - Karcag Gazdasági Munkaközösség 

Cégjegyzékszám: 16-04-000283  

 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

16/2. ÉPKAR Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-711283  

Adószám: 11507343-2-43  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2006. 

augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

16/3. "ÚJ LEHETŐSÉG" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-561268  

Adószám: 12167579-2-42  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2006. 

augusztus 18. 

 Bejegyzés kelte: 2006/12/05 Közzétéve: 2007/01/04 

 Hatályos: 2006/12/05 ... 

16/4. ÉPKAR 1-2. Társasház Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-862323  

Adószám: 13573740-2-42  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2009. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/16-04-000283
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-711283
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/11507343-2-43
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-561268
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/12167579-2-42
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-862323
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13573740-2-42


december 31. 

 Bejegyzés kelte: 2010/01/18 Közzétéve: 2010/02/04 

 Hatályos: 2010/01/18 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/3. 11266101-4120-114-01. 

 Bejegyzés kelte: 2008/01/19 

 Hatályos: 2008/01/01 ... 

21. A cég adószáma 
21/4. Adószám: 11266101-2-43.  

Közösségi adószám: HU11266101.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 1993/09/01 

 A változás időpontja: 2004/05/07 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/26 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2004/05/07 ... 

22. A jogutód cég(ek) adatai 
22/1. Prolato Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-984223  

 

 A változás időpontja: 2012/03/22 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/7. 12001008-00150047-00100000  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/23.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/8. 12001008-00150047-00200007  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/24.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/9. 12001008-00150047-00300004  

A számla megnyitásának dátuma: 2007/04/24.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, 

Akadémia u. 6. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041042  

 

 Bejegyzés kelte: 2007/05/07 Közzétéve: 2007/05/31 

 Hatályos: 2007/05/07 ... 

32/10. 10702136-48594008-51100005  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/01/23.  

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-984223
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042


A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/01/27 

 Hatályos: 2009/01/27 ... 

32/14. 10702136-48594008-50100002  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/11/02.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 

 Hatályos: 2011/11/07 ... 

32/15. 10702136-48594008-50000005  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/11/02.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a CIB Bank Zrt. Bosnyák téri fiók (1149 Budapest, 

Bosnyák tér 9) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/11/07 Közzétéve: 2011/11/24 

 Hatályos: 2011/11/07 ... 

32/18. 10300002-10515945-49020023  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/03/16.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/03/21 Közzétéve: 2017/03/23 

 Hatályos: 2017/03/21 ... 

32/19. 11500092-11099011-00000000  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/07/21.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a TAKSZÖV BANK Electronic Banking fiók (1122 

Budapest, Pethényi köz 10. ) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041206  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/08/07 Közzétéve: 2017/08/09 

 Hatályos: 2017/08/07 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég kézbesítési címe: info@epkar.hu  

 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 01-10-044871  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2017/04/30 Közzétéve: 2017/05/09 

 Hatályos: 2006/07/01 ... 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041004
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041206
mailto:info@epkar.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-044871


50. A cég központi ügyintézésének helye 

50/1. HU-1149 Budapest, Egressy út 28-30. 

 A változás időpontja: 2007/10/29 

 Bejegyzés kelte: 2007/12/10 Közzétéve: 2008/01/10 

 Hatályos: 2007/10/29 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-10-044871 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. Részvényes(ek) adatai 

1/1. Szeivolt István (an.: Farkas Erzsébet)  

Születési ideje: 1947/09/19  

1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. 

 A változás időpontja: 2012/03/22 

 Bejegyzés kelte: 2012/03/22 Közzétéve: 2012/04/12 

 Hatályos: 2012/03/22 ... 

2. A részvénytársaság működési módja 
2/1. Zártkörű. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

3. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza 

3/1. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza. 

 Hatályos: 2006/06/02 ... 

8. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye 
8/1. Névre szóló meghívók útján 

 Hatályos: 1993/09/01 ... 

10. A részvények száma és névértéke 

10/6. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

46 2000000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/7. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

120 20000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/8. Részvényfajta: törzsrészvény 



Darabszám Névérték Pénznem 

28 200000 HUF 

 

Megnevezés: törzsrészvény. 

 A változás időpontja: 2014/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2014/05/20 Közzétéve: 2014/06/05 

 Hatályos: 2014/05/13 ... 

10/11. Részvényfajta: törzsrészvény 

Darabszám Névérték Pénznem 

11 20000000 HUF 

 

Megnevezés: ÉPKAR Építő-Épületkarbanatartó Zrt. 

 A változás időpontja: 2017/09/22 

 Bejegyzés kelte: 2017/10/18 Közzétéve: 2017/10/21 

 Hatályos: 2017/09/22 ... 

 

Készült: 2017/10/22 05:34:11.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 



Ház-Tető 21 Kft.  
Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
14-09-309029 
Adószám 

14685507-2-14 
Székhely 
8600 Siófok, 0243/67 hrsz. Térkép 

Ház-Tető 21 Kft. 
8600 Siófok, 0243/67 hrsz. cjsz: 14-09-309029 adószám: 14685507-2-14 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.14-09-309029 cégjegyzékszámú Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8600 Siófok, 0243/67 hrsz.) cég 2017. augusztus 8. napján hatályos 

adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 14-09-309029 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2009/03/04 
 

2. A cég elnevezése 

2/1. Ház-Tető 21 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/1. Ház-Tető 21 Kft. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

5. A cég székhelye 
5/3. 8600 Siófok, 0243/67 hrsz. 

 A változás időpontja: 2016/02/12 

 Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05 

 Hatályos: 2016/02/12 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. HU-8656 Nagyberény, Virág utca 22. 

 A változás időpontja: 2015/02/17 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/20 Közzétéve: 2015/03/25 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1409309029/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2015/02/17 ... 

8. A létesítő okirat kelte 
8/1. 2009. február 26. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

8/2. 2014. szeptember 4. 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

8/3. 2014. október 6. 

 A változás időpontja: 2014/10/06 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/10/06 ... 

8/4. 2015. február 17. 

 A változás időpontja: 2015/02/17 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/20 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/02/17 ... 

8/5. 2016. február 12. 

 A változás időpontja: 2016/02/12 

 Bejegyzés kelte: 2016/03/03 Közzétéve: 2016/03/05 

 Hatályos: 2016/02/12 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/20. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/21. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/22. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/23. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/24. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/25. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/26. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/27. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/28. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 



9/30. 4941 '08 Közúti áruszállítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/33. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/34. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/35. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/36. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/37. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/38. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

9/39. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/05/04 Közzétéve: 2012/05/17 

 Hatályos: 2012/05/04 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 

11/2. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/3. Tarján Mihály (an.: Kenderes Erzsébet)  

Születési ideje: 1966/01/15  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6.  

Adóazonosító jel: 8361732268  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/09/04 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/1. 14685507-4391-113-14. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

21. A cég adószáma 



21/3. Adószám: 14685507-2-14.  

Közösségi adószám: HU14685507.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2009/03/04 

 A változás időpontja: 2016/12/19 

 Bejegyzés kelte: 2016/12/29 Közzétéve: 2016/12/30 

 Hatályos: 2016/12/19 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 10918001-00000059-48890001  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/04/03.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI 

FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041348  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/07 

 Hatályos: 2009/04/07 ... 

32/2. 10918001-00000059-48890018  

A számla megnyitásának dátuma: 2016/12/16.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI 

FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041348  

 

 Bejegyzés kelte: 2016/12/20 Közzétéve: 2016/12/22 

 Hatályos: 2016/12/20 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A cég e-mail címe: tarjan.mihaly@freemail.hu  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

45/2. A cég kézbesítési címe: hazteto21@gmail.com 

 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 14-09-309029  

Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2009/03/04 

 Hatályos: 2009/03/04 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.14-09-309029 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/5. Tarján Mihály (an.: Kenderes Erzsébet)  

Születési ideje: 1966/01/15  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
mailto:tarjan.mihaly@freemail.hu
mailto:hazteto21@gmail.com
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/14-09-309029


A tagsági jogviszony kezdete: 2009/02/26 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

1/6. Tarjánné Kopp Beáta (an.: Janó Mária)  

Születési ideje: 1966/09/21  

8600 Siófok, Petőfi utca 1-3. 6. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2009/02/26 

 A változás időpontja: 2014/09/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/10/09 Közzétéve: 2014/10/14 

 Hatályos: 2014/09/04 ... 

 

Készült: 2017/08/08 08:16:14.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 



REGIA-BUILDING Kft.  
REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
01-09-192882 
Adószám 

13487911-2-42 
Székhely 
1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. Térkép 

REGIA-BUILDING Kft. 
1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. cjsz: 01-09-192882 adószám: 13487911-2-42 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-09-192882 cégjegyzékszámú REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18.)cég 2017. augusztus 8. napján hatályos 

adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-09-192882 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2005/06/14 

Megjegyzés: Áttéve a fővárosi Tvsz. Cb. 
 

2. A cég elnevezése 
2/3. REGIA-BUILDING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/3. REGIA-BUILDING Kft. 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

5. A cég székhelye 

5/2. 1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18. 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109192882/TaroltCegkivonat


7/1. HU-8000 Székesfehérvár, Budai út 376. 

 A változás időpontja: 2016/10/14 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/14 ... 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 2005. április 1. 

 Hatályos: 2005/06/14 ... 

8/2. 2007. július 6. 

 Bejegyzés kelte: 2007/08/08 Közzétéve: 2007/08/30 

 Hatályos: 2007/08/08 ... 

8/3. 2014. június 20. 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/07/16 ... 

8/4. 2015. március 16. 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

8/5. 2016. október 14. 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/20 ... 

902. A cég tevékenysége 
9/30. 4751 '08 Textil-kiskereskedelem 

 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/31. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/32. 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/33. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/34. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/35. 8121 '08 Általános épülettakarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/36. 8129 '08 Egyéb takarítás 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/02/09 Közzétéve: 2013/04/04 

 Hatályos: 2013/02/09 ... 

9/37. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/39. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/40. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 



 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/41. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/42. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/43. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/44. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/45. 4212 '08 Vasút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/46. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/47. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/48. 4213 '08 Híd, alagút építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/49. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/50. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/51. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/52. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/53. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/54. 4291 '08 Vízi létesítmény építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/55. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/56. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/57. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 



 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/58. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/24 

 Hatályos: 2015/03/23 ... 

9/59. 1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/60. 2221 '08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/61. 2223 '08 Műanyag építőanyag gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/62. 2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/63. 2361 '08 Építési betontermék gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/64. 2370 '08 Kőmegmunkálás 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/65. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/66. 2512 '08 Fém épületelem gyártása 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/67. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/89. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
 

 A változás időpontja: 2016/06/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2016/06/01 ... 

9/96. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
 

 A változás időpontja: 2015/03/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/06/02 Közzétéve: 2016/06/04 

 Hatályos: 2015/03/24 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 



11/1. Megnevezés Összeg Pénznem 

Pénzbeli hozzájárulás 3 000 000 Ft 

Összesen 3 000 000 Ft 
 

 Hatályos: 2005/06/14 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/4. Kalocsa Ferenc (an.: Szilasi Anna)  

Születési ideje: 1974/05/21  

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 239.  

Adóazonosító jel: 8392213777  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

13/6. Mihályi Zsolt (an.: Dezső Marianna)  

Születési ideje: 1978/03/03  

8000 Székesfehérvár, Rozsnyói utca 3. A. ép.  

Adóazonosító jel: 8406033754  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2016/10/14 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/20 Közzétéve: 2016/10/25 

 Hatályos: 2016/10/14 ... 

20. A cég statisztikai számjele 
20/4. 13487911-4120-113-01. 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/24 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/24 ... 

21. A cég adószáma 
21/4. Adószám: 13487911-2-42.  

Közösségi adószám: HU13487911.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2005/04/15 

 A változás időpontja: 2015/04/15 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/17 Közzétéve: 2015/04/18 

 Hatályos: 2015/04/15 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 11600006-00000000-14525283  

A számla megnyitásának dátuma: 2005/04/20.  

A pénzforgalmi jelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő 

utca 24-26.) kezeli. 



Cégjegyzékszám: 01-10-041054  

 

 Hatályos: 2005/06/27 ... 

32/2. 57800112-10071270-00000000  

A számla megnyitásának dátuma: 2017/02/22.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a B3 TAKARÉK Szövetkezet (8000 Székesfehérvár, 

Budai út 42) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 19-02-000339  

 

 Bejegyzés kelte: 2017/03/01 Közzétéve: 2017/03/02 

 Hatályos: 2017/03/01 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég e-mail címe: info@regiabuilding.hu  

 

 A változás időpontja: 2015/03/16 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/23 Közzétéve: 2015/03/25 

 Hatályos: 2015/03/16 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 01-09-192882  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/07/16 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-192882 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/5. Kalocsa Ferenc (an.: Szilasi Anna)  

Születési ideje: 1974/05/21  

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 239. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

1/6. Mihályi Zsolt (an.: Dezső Marianna)  

Születési ideje: 1978/03/03  

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 21. 1. em. 4. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2014/06/20 

 A változás időpontja: 2014/06/20 

 Bejegyzés kelte: 2014/07/16 Közzétéve: 2014/07/19 

 Hatályos: 2014/06/20 ... 

 

Készült: 2017/08/08 10:29:39.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041054
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/19-02-000339
mailto:info@regiabuilding.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-192882


 



Szegletkő General Kft.  
Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám 
01-09-918108 
Adószám 

14524660-2-43 
Székhely 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A Térkép 

Szegletkő General Kft. 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A cjsz: 01-09-918108 adószám: 14524660-2-43 

 Tárolt cégkivonat  

 Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.01-09-918108 cégjegyzékszámú Szegletkő General Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A) cég 2017. augusztus 2. napján hatályos adatai 

a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám: 01-09-918108 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2008/10/31 
 

2. A cég elnevezése 

2/1. Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 
3/1. Szegletkő General Kft. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

5. A cég székhelye 
5/2. 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/03/26 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. HU-7003 Sárbogárd, Táncsics Mihály utca 6625/1. 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109918108/TaroltCegkivonat


 Hatályos: 2009/03/26 ... 

7/2. HU-8000 Székesfehérvár, Jókai utca 10/A. fszt. 2. 

 A változás időpontja: 2010/11/24 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/08 Közzétéve: 2010/12/23 

 Hatályos: 2010/11/24 ... 

7/3. HU-8420 Zirc, Kossuth L utca 35. 

 A változás időpontja: 2011/05/13 

 Bejegyzés kelte: 2011/05/25 Közzétéve: 2011/06/09 

 Hatályos: 2011/05/13 ... 

7/4. HU-7000 Sárbogárd, Árpád utca 82. 

 A változás időpontja: 2015/06/19 

 Bejegyzés kelte: 2015/06/29 Közzétéve: 2015/07/02 

 Hatályos: 2015/06/19 ... 

8. A létesítő okirat kelte 
8/1. 2008. október 16. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

8/2. 2009. március 26. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/04/27 ... 

8/3. 2009. április 29. 

 Bejegyzés kelte: 2009/05/12 Közzétéve: 2009/05/28 

 Hatályos: 2009/05/12 ... 

8/4. 2009. november 11. 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/08 

 Hatályos: 2009/12/08 ... 

8/5. 2009. november 30. 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/08 

 Hatályos: 2009/12/08 ... 

8/6. 2010. november 24. 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/08 Közzétéve: 2010/12/23 

 Hatályos: 2010/12/08 ... 

8/7. 2011. május 13. 

 Bejegyzés kelte: 2011/05/25 Közzétéve: 2011/06/09 

 Hatályos: 2011/05/25 ... 

8/8. 2014. november 4. 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/12/02 ... 

8/10. 2015. június 19. 

 A változás időpontja: 2015/06/29 

 Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/14 

 Hatályos: 2015/06/29 ... 

8/11. 2016. június 23. 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

8/12. 2017. január 25. 

 Bejegyzés kelte: 2017/02/03 Közzétéve: 2017/02/04 

 Hatályos: 2017/02/03 ... 

902. A cég tevékenysége 



9/56. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  

Főtevékenység. 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/57. 2361 '08 Építési betontermék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/58. 2363 '08 Előre kevert beton gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/59. 0146 '08 Sertéstenyésztés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/60. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/61. 2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/62. 2561 '08 Fémfelület-kezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/63. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/64. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/65. 4331 '08 Vakolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/66. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/67. 4333 '08 Padló-, falburkolás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/68. 4334 '08 Festés, üvegezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/69. 4611 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/70. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/71. 4615 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/72. 4623 '08 Élőállat nagykereskedelme 
 



 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/73. 4663 '08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/74. 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/75. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/76. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/77. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/78. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/79. 4321 '08 Villanyszerelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/80. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/81. 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/82. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/83. 5629 '08 Egyéb vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/84. 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/85. 5630 '08 Italszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/86. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/87. 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/88. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 



9/89. 7912 '08 Utazásszervezés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/90. 5530 '08 Kempingszolgáltatás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/91. 7911 '08 Utazásközvetítés 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/92. 7990 '08 Egyéb foglalás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/08/31 Közzétéve: 2012/09/13 

 Hatályos: 2012/08/31 ... 

9/93. 2041 '08 Tisztítószer gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/18 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/18 ... 

9/94. 2110 '08 Gyógyszeralapanyag-gyártás 
 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/18 Közzétéve: 2013/01/03 

 Hatályos: 2012/12/18 ... 

9/95. 6832 '08 Ingatlankezelés 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/96. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/97. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/98. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 

 Bejegyzés kelte: 2013/04/17 Közzétéve: 2013/05/09 

 Hatályos: 2013/04/17 ... 

9/99. 4311 '08 Bontás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/100. 4312 '08 Építési terület előkészítése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/101. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Közzétéve: 2015/03/13 

 Hatályos: 2015/03/11 ... 

9/102. 3831 '08 Használt eszköz bontása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/103. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/104. 4211 '08 Út, autópálya építése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/105. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 



 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/106. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/107. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/108. 4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/109. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/110. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/04/21 Közzétéve: 2015/04/22 

 Hatályos: 2015/04/21 ... 

9/111. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása 
 

 Bejegyzés kelte: 2015/06/23 Közzétéve: 2015/06/25 

 Hatályos: 2015/06/23 ... 

9/122. 4941 '08 Közúti áruszállítás 
 

 A változás időpontja: 2016/01/01 

 Bejegyzés kelte: 2016/04/27 Közzétéve: 2016/04/28 

 Hatályos: 2016/01/01 ... 

9/130. 4661 '08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

9/131. 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

9/132. 4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 
 

 A változás időpontja: 2016/05/16 

 Bejegyzés kelte: 2016/05/31 Közzétéve: 2016/06/01 

 Hatályos: 2016/05/16 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 
11/2. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 30 000 000 HUF 
 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/10. Nagyné Soltész Márta (an.: Gyökér Mária)  

Születési ideje: 1971/11/11  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7.  

Adóazonosító jel: 8382993230  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 



benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2009/11/11 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

13/11. Nagy László (an.: Kőrösi Piroska)  

Születési ideje: 1971/01/24  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7.  

Adóazonosító jel: 8380083520  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 
14/2. CONTO-Consulting Kft. 

8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 86. 

Cégjegyzékszám: 07-09-005905  

 

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 

Tamás Szilvia (an.: Kovács Margit)  

8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 5. I. em. 1. 

Jogviszony kezdete: 2016/10/31 

Jogviszony vége: 2021/06/15 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

16. A jogelőd cég(ek) adatai 
16/1. Acrocon-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-919487  

Adószám: 11752347-2-43  

 

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2016. 

október 31. 

 A változás időpontja: 2016/10/31 

 Bejegyzés kelte: 2016/10/05 Közzétéve: 2016/11/03 

 Hatályos: 2016/10/31 ... 

20. A cég statisztikai számjele 

20/2. 14524660-4120-113-01. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/28 

 Hatályos: 2009/04/28 ... 

21. A cég adószáma 

21/5. Adószám: 14524660-2-43.  

Közösségi adószám: HU14524660.  

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/07-09-005905
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-919487
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/11752347-2-43


Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2009/03/26 

 Bejegyzés kelte: 2012/02/13 Közzétéve: 2012/03/01 

 Hatályos: 2009/03/26 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/2. 10300002-10484567-49020011  

A számla megnyitásának dátuma: 2009/11/27.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2009/12/02 

 Hatályos: 2009/12/02 ... 

32/3. 10300002-10484567-49020042  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/07/23.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/07/26 Közzétéve: 2010/08/12 

 Hatályos: 2010/07/26 ... 

32/4. 10300002-10484567-49020066  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/08/06.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/08/09 Közzétéve: 2010/08/26 

 Hatályos: 2010/08/09 ... 

32/5. 10300002-10484567-49020073  

A számla megnyitásának dátuma: 2010/12/20.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2010/12/27 Közzétéve: 2011/01/13 

 Hatályos: 2010/12/27 ... 

32/6. 10300002-10484567-48820014  

A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/18.  

A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 

38) kezeli. 

Cégjegyzékszám: 01-10-040952  

 

 Bejegyzés kelte: 2011/03/21 Közzétéve: 2011/04/07 

 Hatályos: 2011/03/21 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég kézbesítési címe: szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu  

A cég e-mail címe: szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu  

 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
mailto:szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu
mailto:szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu


 A változás időpontja: 2014/11/04 

 Bejegyzés kelte: 2014/12/02 Közzétéve: 2014/12/04 

 Hatályos: 2014/11/04 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 07-09-015417  

Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2008/10/31 Közzétéve: 2008/11/27 

 Hatályos: 2008/10/31 ... 

49/2. Cégjegyzékszám: 01-09-918108  

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2009/04/27 

 Hatályos: 2009/04/27 ... 

50. A cég központi ügyintézésének helye 
50/1. HU-7003 Sárbogárd, Táncsics M. u. 6625/1. 

 A változás időpontja: 2009/04/29 

 Bejegyzés kelte: 2009/05/12 Közzétéve: 2009/05/28 

 Hatályos: 2009/04/29 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-918108 

 A változás időpontja: 2017/06/09 

 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 

 Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/7. Nagy László (an.: Kőrösi Piroska)  

Születési ideje: 1971/01/24  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2013/01/15 

 Bejegyzés kelte: 2014/03/05 Közzétéve: 2014/03/20 

 Hatályos: 2013/01/15 ... 

1/8. Nagyné Soltész Márta (an.: Gyökér Mária)  

Születési ideje: 1971/11/11  

7003 Sárbogárd, Álmos vezér útja 7. 

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2008/10/31 

 A változás időpontja: 2017/01/25 

 Bejegyzés kelte: 2017/02/03 Közzétéve: 2017/02/04 

 Hatályos: 2017/01/25 ... 

 

Készült: 2017/08/02 14:47:29.  
Microsec Céginformációs szolgáltató 

 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/07-09-015417
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-918108
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AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS 
DOKUMENTÁCIÓ 

Tervezet 
 
 
 

„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” 
tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 
 

Ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésének időpontja: 
2017. november 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Név:Enying Város Önkormányzata 
Cím:8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 
 
  



 
Ajánlati felhívás 

A Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata  Nemzeti azonosítószám: 
AK202110 

 Postai cím: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 
 Település:Enying NUTS-kód: HU21102  Postai irányítószám: 8130  Ország: Magyarország 
 Kapcsolattartó személy: Viplak Tibor polgármester  Telefon:  
 E-mail:   Fax: 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL)  

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
   o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a 
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: (URL)http/....  

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 
(URL) 
 További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 
 másik cím: (adjon meg másik címet) 

 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
 elektronikus úton: (URL) 

o a fent említett címre 
o a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 
 Regionális/helyi szintű 
 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  
 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás  
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
 Villamos energia 

 Vasúti szolgáltatások 
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-



 Földgáz és kőolaj kitermelése 
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és  kitermelése 
Víz 
 Postai szolgáltatások 

szolgáltatások 
 Kikötői tevékenységek 
 Repülőtéri tevékenységek 
 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Enyingi Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítése” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére 

 Hivatkozási szám:2 

II.1.2) Fő CPV-kód: [4][5] . [0][0] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
Enying Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívás keretébenTOP-3.2.1-15-FE1-
2016-00050azonosító számon 2017.04.27. napon vissza nem térítendő támogatásban részesült a 8130Enying Kossuth 
Lajos utca 26. 483 hrsz.alattiPolgármesteri Hivatal épület energetikai korszerűsítés és felújításcéljából. 
 
A közbeszerzés alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követően az építési, kivitelezési vállalkozási 
tevékenység megkezdhető. A szerződés átadás-átvételi eljárás befejezésével történő teljesítésének végső határideje 2018. 
október 15. 
II.1.5) Becsült érték:256.500.000 Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
II.1.6) Részekre bontás 

Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók12 o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 

szerződéseket: 
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás volumene és a megvalósítani kívánt építési 
tevékenységek nem teszik szükségessé a közbeszerzés részekre bontását.  

II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

II.2.1) Elnevezés:2 Vállalkozási szerződés a „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése ” tárgyú építési-kivitelezési munka elvégzésére 

 Rész száma:2 

II.2.2) További CPV-kód(ok):2 
Fő CPV-kód:1 [4][5] . [0][0] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 [H] [U] [2] [1] [1] A teljesítés helye: 8130 Kossuth Lajosutca 26., 483hrsz 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 
 
Ajánlatkérő a tervdokumentációban szereplő alábbi építési, kivitelezési munka elvégzésére kér ajánlatot: 
 

 

Beruházás helyszíne:EnyingiPolgármesteri HivatalEnying, Kossuth Lajos utca 26. Hrsz: 483. 
 
A fejlesztés keretében Enying – Polgármesteri hivatal és Rendőrség épületének energetikai felújítása történik az 
alábbi műszaki adatokkal:  
Homlokzati falak: 12 cm vastag megszakítatlan EPS hőszigetelő rendszer elhelyezése külső oldalon 
Födém (padlás): 20 cm vastag kőzetgyapot szigetelés utólagos elhelyezése, felső oldalon és padozat kialakítása 
kiszellőzés céljából. 
Födém (lapostető): 20 cm vastag lépésálló polisztirolhab szigetelés utólagos elhelyezése. Bádogozás, kavics 
leterhelő réteg lebontása, és egyenes rétegrend felépítése (párazáró fólia, szigetelés lejtésben szerelve és PVC 
vízszigetelés) 
Nyílászáró: meglévő kapcsolt gerébtokos fa ablakok cseréje 4-16Ar-4 hőszigetelő üvegezésű műanyag 
nyílászáróra, illetve a meglévővel megegyező anyagú és kialakítású új fa nyílászárók beépítése a Polgármesteri 
hivatal utcai homlokzatán. 
Fűtés: jelenlegi kazán cseréje kondenzációs gázkazánra, valamint a fűtési rendszer primer köreinek kicserélésére. 



Melegvíz-termelő: Kondenzációs gázkazánnal a Rendőrség zuhanyzójában, míg  a Polgármesteri hivatalban 
változatlanul hagyva. 

A kivitelezési munkákat úgy kell szervezni, hogy mindkét épületrészben ( Polgármesteri Hivatal és a Rendőrség ) a 
hivatali munkavégzés – a lehető legkisebb zavarás mellett - ne legyen akadályozva.  

 
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a mellékelt tervdokumentáció, műszaki leírás és az árazatlan 

költségvetés-kiírás tartalmazza. 
II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbi értékelési szempontok 
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 

 

A kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás ideje, amely tekintetében az ajánlatkérő maximális 5 év ajánlást fogad el. – 
Súlyszám: 30.  
 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 
 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:2 1 

Nettó ajánlati ár (HUF) – Súlyszám: 70 
II.2.6) Becsült érték:2 
Érték Áfa nélkül: 56.500.000,-  Pénznem: HUF 
(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: [] vagy napban: [] 
vagy Kezdés: 2018. 01. 15. / Befejezés: 2018.10.05. 
A szerződés meghosszabbítható  igen  nem        A meghosszabbítás leírása: 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [5] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók  igen nem              Opciók leírása: 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.13) További információ 

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: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya 
alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állása 
vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI. 27.) számú állásfoglalása irányadó. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, de nem az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 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) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 



A Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja szerint 
kell igazolnia. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 
Ajánlattevő a 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 tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben ajánlattevő a formanyomtatvány I. részében 
található adatokat köteles az új eljárásnak megfelelően frissíteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-j) pont tekintetében Ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.[321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8. § e)-h) pont] 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés] 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet az elmúlt kettő lezárt üzleti évben elért teljes 
árbevételre, valamint a közbeszerzés tárgyából (építési 
beruházás) származó árbevételre vonatkozó nyilatkozatával 
köteles igazolni, hogy megfelel az előírt alkalmassági 
feltételeknek. 
Az alkalmasság igazolása érdekében bevont más szervezet a 
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 
P1 
A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági 
szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó kettő 
lezárt üzleti évre (2015., 2016.) vonatkozó, teljes – áfa 
nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 50.000.000,- Ft 
értéket. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2 
 
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági 
szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a 
alapján nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által 
kiadott igazolással be kell mutatnia az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszaszámított legfeljebb 5 évre 
vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építési, kivitelezési 
munkák elvégzésére vonatkozó) munkáit. 
Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/referencia igazolásnak) ki 
kell terjednie a szerződést kötő másik fél nevére, címére, a 
teljesítés pontos tárgyának megadására, a teljesítés 
időpontjára, helyére és az ellenszolgáltatás nettó összegére. Az 
ismertetésre vonatkozó nyilatkozatnak magában kell foglalnia 
azt, hogy a teljesítés megfelelt a szerződésnek és az 
előírásoknak. 
Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolása 
érdekében az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira 
vonatkozott támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 
csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban 
foglaltak szerint előírt, a releváns szakmai tapasztalatot 
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe 
más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg 
azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

 
M1 
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 
évre vonatkozó, olyan, a közbeszerzés tárgya (Építési, 
kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó) szerinti 
referenciamunkával, amely értéke eléri a 
nettó30.000.000,- Ft-ot. 
 
M2 
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a 
teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki kivitelezési 
vezetővel (MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV), aki(k) az adott 
szakterületen legalább 3 éves tapasztalattal bír(nak). 
Ajánlattevőnek e körben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 
megjelölt szakember(ek) milyen jogviszonyban vesz(nek) 
részt a teljesítésben (pl. munkavállaló, alvállalkozó, egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszony). 
 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása:2 



 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki 
vezető bemutatását szakmai önéletrajzzal és a jogosultság 
ismertetésével kell megvalósítania. 
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:2 

Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön felszólítás nélkül a késedelembe 
esés napján esedékes. 
 
Meghíúsulási kötbér: 
A vállalt feladat nyertes ajánlattevőnek felróható nem teljesítése esetére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a 
Hibás teljesítési kötbér: 
A nyertes ajánlattevő részéről történő hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő felszólítására a 
munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kitűzött határidőre nem javítja a munkát 
ajánlatkérő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az 
egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 5%-a. 
Ajánlatkérő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét nyertes ajánlattevő által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, 
annak fizetendő összegéből levonni. 
 
Késedelmi kötbér: 
Nyertes ajánlattevőnek felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) történt késedelmes 
teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5% naponta, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15%-
a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti nyertes ajánlatevőt a munka befejezésének kötelezettsége alól. 
 
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén ajánlatkérő késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni. 
A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak 
megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 
Jótállás: 
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően a 181/2003 (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott időtartam, valamint 
az ajánlatban vállalt többlet jótállás idejére teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa végzett munkákra. A jótállás 
ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy 
más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 
 
Jóteljesítési biztosíték: 
Az Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvételt követő három évre jóteljesítési biztosítékot kér, amelynek mértéke a nettó 
vállalási ár 2,5 %-a. A jóteljesítési biztosíték bankgarancia formájában biztosítandó. 
 
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
kerülhet sor. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés pénzneme: magyar forint (Ft). Nyertes ajánlattevő a vállalkozási 
díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. A díj magában foglalja a vállalkozói feladatok 
ellátásával összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között a szerződés teljesítése során 
létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat is). Ajánlatkérő 1 db előlegszámla 3 db 
részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett feltételek szerinti) - összesen a szerződéses összeg 100%-nak megfelelő 
összegben - benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét 
nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik 
(teljesítésigazolás). Nyertes ajánlattevő végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 



Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. 
Nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

A szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. 

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. 

 

Előleg: 
Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű vállalkozói előleget igényelhet. 
 

Részszámlázás: 

Ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult  

Számla kiegyenlítése:  
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-ába foglalt szabályok szerint egyenlíti 
ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap. 
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében , valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó terezői és mérnöki 
szolgáltatásokközbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.-32/a. §aiban foglaltak az 
irányadók. 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. január 12. 
 A szerződés teljesítési határideje: 2018.október 05. 
 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás [Kbt. 115. § (1)] 
     □ Gyorsított eljárás  
         Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
 Nyílt eljárás 
 Meghívásos eljárás 
 Tárgyalásos eljárás 
 Versenypárbeszéd 
 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 



   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]  

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  
Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés tárgyára és a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai 
ajánlat) vonatkozásában esetlegesen észlelt hiányok pótlására és felvilágosítás megadására - a tárgyalások tartalmi 
elemeire, valamint az ajánlati kötöttség kezdetének időpontjára való tekintettel - ajánlattevőket a tárgyalások megkezdését 
megelőzően csak indokolt esetben szólítja fel, az ajánlatok ezen szempontból történő megfelelővé tételére elsősorban a 
tárgyalás alkalmával kerülhet sor azzal, hogy az első (benyújtott) ajánlattal kapcsolatos hiányok pótlására a tárgyalás(ok) 
befejezéséig van lehetőség. 
 
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tárgyalások 
során az általa adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megadja. Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok)ról 
jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi a tárgyaláson jelenlévő személyek által aláírt 
jelenléti ív. Ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvet és az aláírt jelenléti ívet a tárgyaláson részt vett ajánlattevők részére a 
tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül küldi meg. 
 
Ajánlattevőt a tárgyaláson a cégkivonata alapján cégjegyzési jogosultsággal rendelkező személy(ek), vagy az általa adott 
meghatalmazással rendelkező olyan személy(ek) képviselheti(k), aki(k) a meghatalmazás értelmében jogosult(ak) az 
ajánlattevő nevében történő kötelezettségvállalásra. A tárgyalás az ajánlattevőkkel - amennyiben ennek feltételei a 
benyújtott ajánlatok vonatkozásában fennállnak - egyetlen fordulóban kerül lefolytatásra, azonban ajánlatkérő szükség 
esetén fenntartja magának a jogot további tárgyalási fordulók tartására. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalások alkalmával az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A beszerzés tárgyára és a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) megtárgyalását, majd véglegesítését követően - a tárgyalás részeként - 
ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlattevők az ajánlatkérő által a tárgyaláson rendelkezésre 
bocsátott végleges felolvasólapon írásban módosítsák ajánlatukat. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben 
a változások nagyságrendje indokolja - az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat későbbi időpontban történő 
benyújtására. A végleges ajánlatok későbbi időpontban történő benyújtása esetén ajánlatkérő ezen időpontról az 
ajánlattevőket egyidejűleg, írásban tájékoztatja. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által lefolytatott tárgyalás alkalmával a szerződés tárgya és a szerződéses feltételek sem 
változnak, és az ajánlattevők sem módosítják szakmai ajánlatukat az ajánlatkérő számára előnyösebb feltételeket 
biztosítva, akkor az ajánlattevők részéről - az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, 
ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első, indikatív) ajánlatokhoz képest - kizárólag azonos vagy alacsonyabb 
ellenszolgáltatás ajánlható, mind az értékelésre kerülő összeg, mind az annak alapját képező egységárak tekintetében. 
 
A végleges ajánlatot tartalmazó felolvasólapot a tárgyalás végén, az ajánlatkérő által a helyszínen rendelkezésre bocsátott 
borítékban, a végleges ajánlat későbbi időpontban történő benyújtása esetén a végleges ajánlatok beadására nyitva álló 
határidő lejártának időpontjáig, zártan kell benyújtani. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a 
végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. 
 
Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását a tárgyalás lezárultának időpontjában, a végleges 
ajánlatok későbbi időpontban történő benyújtása esetén az ajánlatok beadására nyitva álló határidő lejártának időpontjában 
kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a tárgyalás lezárultának időpontjáig benyújtott összes végleges ajánlat 
felbontásra nem kerül. 
 
A Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az 
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az 



eljárás becsült értékét.  
 
Ha tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot és végleges ajánlat írásbeli benyújtása a 92. § (7) bekezdése 
alapján nem kötelező, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetni, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.  
 
Amennyiben ajánlattevő nem ad be végleges ajánlatot, úgy az értékelésben az első ajánlata vesz részt, amennyiben az 
egyébként megfelel a tárgyalások befejezéskori tartalmának. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalásokat a végleges ajánlat megtételekor fogja lezárni és ezzel beáll az ajánlati kötöttség. 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az 
utolsó tárgyalás alkalmával azt követően ismerteti, hogy ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Előbbiek nem zárják ki, 
hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az 
ajánlatkérő az e pontban foglalt időpontot megelőzően is az ajánlattevő rendelkezésére bocsássa. 
 
Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 
értékeli. Ajánlatkérő a tárgyalási jogosultsággal rendelkező, de a tárgyaláson meg nem jelenő, egyebekben érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatát - az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, első 
ajánlatokban foglalt tartalmi elemek szerint értékeli. 
 
Az első tárgyalás tervezett időpontja és helye: 
Időpontja: 2017. 12. 18. nap 10:00 óra 
Helye:Enying Város Önkormányzat(Enyingi PolgármesteriHivatal) 
 
Amennyiben valamely ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, ajánlatkérő a távollevő ajánlattevő ajánlatát a benyújtott 
tartalommal tekinti véglegesnek és értékeli. 
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (2017/12/13) Helyi idő: (10:00) 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja4 
(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ magyar] [ ]1 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [45 ](az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: (2017/12/13) Helyi idő: (10:00)Hely: Enying Város Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri HivatalPolgármesteri 
Iroda 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártának időpontjában kell megkezdeni. A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az 
ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. 
 
Az ajánlatkérő előírja az ajánlat elektronikus másolati példányok benyújtását az ajánlathoz csatolt CD vagy DVD 
formátumban. 
 
A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők 
(részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek 



a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 
 
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és az adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A 
határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik  
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk:2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 

meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát 
követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 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: 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 2017. december 6. 10,00 
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen 
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében2 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja1 
Rész száma:2[ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:  
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 

 
Minőségi szempont: 
A kötelező jótállási idő felett vállalt jótállás ideje (év), amely tekintetében az ajánlatkérő maximális 5 év ajánlást fogad el. 
– Súlyszám: 30.  
 
Ár szempont: 
Nettó ajánlati ár (HUF) – Súlyszám: 70 

 
 



 
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 
kerül:2 
 
Minőségi szempont – Egyenes arányosítási módszer 
 

 

Ajánlatkérő e körben a kötelező jótálláson felül megajánlott jótállási évek számát értékeli. 
 
Amelyik Ajánlattevő a meghatározott kötelező jótálláson felül a legtöbb (maximum 5 év) jótállást vállal, az értékelésnél 
több pontot fog kapni, azaz az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legtöbb jótállásos idő megajánlás minősül. A 
legtöbb években (maximum 5 év) kifejezett megajánlás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan lesznek kiszámolva a pontszámok. 
 
Ajánlatkérő az így kapott pontszámot a minőségi szemponthoz rendelt súlyszámmal (30) megszorozza. 
 
 

Ár szempont - Fordított arányosítási módszer  

 

P: a vizsgált ajánlati elem/ajánlati ár pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke; 
Avizsgált: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;  
Adható pontszám: 1-100 
 
A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentumokban megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, 
szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és 
feladatot. 
Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a közbeszerzési dokumentum nem volt teljeskörű. 
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége 
az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján. 
Az ajánlati árat kitöltött ajánlati lap tartalmával összhangban, nettó forintban kifejezve kell megadni. 
A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni. 
 
Ajánlatkérő az így kapott pontszámot az ár szemponthoz rendelt súlyszámmal (70) megszorozza. 
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. 
VI.3.12) További információk:  

1) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló, 
tárgyalásos eljárás. 

2) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel 
ellátva, kötött vagy fűzött formában, papíralapon 1 eredeti, továbbá 1 másolati példányt elektronikus adathordozón 
kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) benyújtott példánya tekintetében 



ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdffile-ben kell elkészíteni. Az 
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír 
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás IV.2.2) pontja szerinti helyszínen sor került. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, 
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. 

A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

3) Az ajánlatot írásban és zártan, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: 

 

„EnyingiPolgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” 

„Az ajánlattételi határidő – 2017. 12. 13. 10:00 óra – előtt felbontani tilos” 

 

4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. Az ajánlati adatlapon 
(felolvasólapon) szerepeltetni kell az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján ismertetésre kerülő 
adatokat. 

5) Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészíteni és benyújtani 

6) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett – a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti -
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

8) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi 
XXXIV. tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak minősül. 

9) Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért sajátjaként felel. 

10) Az ajánlattételi felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás 
kérhetnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági szereplők. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. [Kbt. 114. § (6) bekezdés] 

11) Az ajánlat, az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 

12) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alvállalkozójának az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

a. az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, illetve kapacitást biztosító szervezetének 
adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az 
ajánlattevőnek, alvállalkozójának, illetve a kapacitást biztosító szervezetének adatai nem szerepelnek, 
akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat eredetiben vagy egyszerű 
másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó ajánlattevő (kapacitást biztosító 
szervezet) esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolati példányát; 

b. az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy 
aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a 
cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló (képviselő) személye különböző, a kötelezettségvállaló 
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy 



másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint; 

c. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

13) Az ajánlatnak – az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából – tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi 
iratait: 

a. a cégnyilvántartás alapján cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy 

b. a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát. 

14) Az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni [Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pont] 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat. [Kbt. 
66. § (6) bekezdés b) pont] 

15) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kéri becsatolni. 

16) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell – a Kbt. 35. §-ának megfelelően – a közös ajánlattevők által cégszerűen 
aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a. tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét; 

b. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös ajánlattevők nevében tett 
dokumentumra nézve) 

17) Az eljárás tekintetében megadott időpontokat az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint kell érteni. 
18) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 

vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes 
ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
[Kbt. 131. § (4)-(5) bekezdése] 

19) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezést tervezetten 2017. 12. 22. napjáig küldi meg 
Ajánlattevők számára. 

20) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alábbi hatóságoktól kaphatnak információt a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni: 

 
FejérMegyeiKormányhivatalSzékesfehérváriJárásiHivatalMűszakiEngedélyezési, 
FogyasztóvédelmiésFoglalkoztatásiFőosztály; MunkavédelmiésMunkaügyiOsztály 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkavédelmi Főosztály, valamint Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  
 

21) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény és végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön 
ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

22) Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza az 
ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés szerinti bontás alapján megadott árazott költségvetést. 

23) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat a felhívás II.2.5. pontjaiban megadott értékelési részszempontok és 
súlyszámok alapján kerül kiválasztásra. Az ajánlatok értékelésekor meghatározott szempontokra adható minimális 
pontszám 1, maximális pontszám 100. A ponthatárok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra az 
ajánlatkérési dokumentációban részletesen megadott relatív értékelési módszerek és képletek szerint. 

24) Nyertes ajánlattevő a tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra köteles teljes 
körű és a Megrendelőt is kedvezményezettként feltüntető vagyon és C.A.R. (ConstructionAllRisk – Általános 
Építési-szerelési Biztosítás) kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást 
kötni, amelyet tartozik a munkaterület átadásakor szerződő Ajánlatkérő részére bemutatni. 

25) Ajánlatkérő helyszíni bejárás biztosít Ajánlattevők részére, amelynek időpontja 2017. 11. 30. 10óra 
Helyszíni bejárással kapcsolatos előzetes egyeztetés 06 22/572-638 

26) Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldésének napja: 2017. 11.24. 



VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (20../--/--/) 

 

1szükség szerinti számban ismételje meg 
2adott esetben 
4ha az információ ismert 
20súlyszám helyett fontosság is megadható 
21súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

---->>----->>--<<-----<<---- 

  



Ajánlati dokumentáció  



 
1. sz. melléklet 

Fedlap minta 
 

Az Ajánlat …... 
folyamatosan számozott lapot tartalmaz. 

AJÁNLAT 
 

„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” 
tárgyú 

vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 
 
Ajánlattevő 
neve: 
címe: 
 
képviselője cégszerű aláírása: 
 
 
Ajánlat kelte: 
 



2. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 
1. Ajánlattevő  

Név: .........................................................................................................................................  
Székhelye: ................................................................................................................................  
Telefon: ............................................................. Fax: ...............................................................  
E-mail: ..............................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben részletezett műszaki és egyéb feltételek szerint 
„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyú építési-kivitelezési 
munkáinak elvégzésére” Enying Város Önkormányzat részére. 
 

3. Ajánlat: 

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú projekt építési beruházása  

Nettó ajánlati ár:    Ft 
 

 

Nettó ajánlati ár1 ……………………………………………………………….. (HUF) 

Kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke években:………………….. 
 

Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 

                                                
1 A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az építési beruházás teljes költségét a szerződés teljes időtartamára az 
adott rész vonatkozóan. Az ajánlati ár meghatározása során ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés 
feltételeit is. 



3. sz. melléklet 
Taratalomjegyzék-minta 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
Sor-
szám Megnevezés Oldal 

1. Fedlap(1. melléklet)  

2. 

Cégszerűen aláírt felolvasó lap (2. melléklet) 
A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a 
főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek. 

 

3. Tartalomjegyzék (3. melléklet)  

4. 

Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot 
kell tennie. (4. melléklet) 
A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati 
nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani. 

 

5. 
Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodás („konzorciumi szerződés”), amely tartalmazza a felhívás 
VI.3.12. pont Egyéb információk 16. pontjában foglaltakat. (5. melléklet) 

 

6. 

A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 
b) pontja alapján: 
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 vagy a részvételi 
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (6. melléklet) 
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

 

7. 

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő) igénybevételéről 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésealapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó 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. (7. melléklet) 
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is 
egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 

 

8. Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. (8. 
melléklet) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó 

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

9. A kizáró okok (Kbt. 62.§ és 63.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (9. 
melléklet) 

 

10. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján 
(10. melléklet) 

 

11. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§  



(2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. (11. melléklet) 

Egyéb dokumentumok: 

12. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (12. melléklet) 

 

13. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés). 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 (13. 
melléklet) 

 

14. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás (14. melléklet) 

 

15. Nyilatkozat az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának 
egyezőségéről (15. melléklet) 

 

16. 

Ajánlattételi lap (szakmai ajánlat) 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az excel táblázaton belül tilos az egyes 
sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket 
megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. 
Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során 
ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. 
Azoknál a tételeknél, ahol a db-számból adódóan az egységár nulla, ott lehet nulla 
díjköltség is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. (16. melléklet) 

 

A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
17. Beszámoló, eredmény-kimutatás elérési útvonala (17. melléklet)  
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

18. 
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia (18. 
melléklet) 

 

19. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása (19. melléklet)  

20. A szakember végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló okirat másolata 
(20. melléklet) 

 

21. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (21. melléklet)  
22. Vállalkozási szerződés tervezete (22. melléklet)  

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb 
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, 
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció és 
a Kbt. előírnak.



4. melléklet 
Ajánlattevői Nyilatkozat 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján 

Alulírott  ................................ . mint a(z)  ...............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt2 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy a „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban részt kívánunk venni. 
Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve 
kötelező érvényűek. 
Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, 
szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot 
készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. 
Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk. 
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 
Nyilatkozunk, hogy a szolgáltatás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel 
rendelkezünk. 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, 
és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt szolgáltatást elvégezzük. 
Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
(azaz KKV-nak) 

- minősül ❑ 
 

- ezen belül középvállalkozásnak ❑ 

- ezen belül kisvállalkozásnak ❑ 
- ezen belül mikro vállalkozásnak ❑  

- nem minősül ❑ 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésrejogosultvagyszabályszerűen 
 meghatalmazottképviselőaláírása) 

 
 

                                                
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 



5. melléklet 

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: 

A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás  
(„konzorciális szerződés”) 



6. melléklet 

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről  
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

Alulírott………………………………mint a(z)  ..................................................... ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt3 képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének 
a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni: 

a)4 

 A közbeszerzésnek azon  
részei(nek) megnevezése,  

melynek teljesítéséhez  
alvállalkozók kerülnek igénybe  

vételre 

Ezen részek tekintetében igénybe venni  
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már  

ismert alvállalkozókat 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.5 
 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
3 A megfelelő rész aláhúzandó 
4Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni. 
5Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni. 



7. melléklet 
 

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bek. alapján 

Alulírott  ................................... mint a(z)  .......................................................... ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt6 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy a „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban 

a)7a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) 
kapacitásait kívánjuk igénybe venni:8 

 

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó  
pontja, azon alkalmassági minimum  
követelmény megjelölése, melynek  

történő megfelelés igazolása  
érdekében az ajánlattevő ezen  

szervezet erőforrásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére  
erőforrást nyújtó szervezet  

neve, székhelye 

A kapacitást nyújtó  
szervezet valósítja- 

e meg azt a  
szolgáltatást,  
amelyhez a  
kapacitásra  
szükség van9 

Igen/Nem 

P.1. alkalmassági feltétel   

M.1 alkalmassági feltétel   

M.2 alkalmassági feltétel   

 

                                                
6A megfelelő aláhúzandó. 
7Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni. 
8A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően 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 
9A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 



b)Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet 
kapacitására támaszkodni. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 



8. melléklet 

Nyilatkozat 
alkalmassági követelménynek való megfelelésről 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  ...........................................  ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazással igazolt10 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése"tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az eljárást megindító felhívás n.) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek 
(P.1.; M.1.; M.2.) Társaságunk megfelel. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
10 Megfelelő aláhúzandó. 



9. melléklet 

Nyilatkozat 
a kizáró okok fenn nem állásáról 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  ...........................................  ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult/meghatalmazással igazolt11 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben 
megfogalmazott kritériumok. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
11 Megfelelő aláhúzandó 



10. melléklet 

Ajánlattevői Nyilatkozat 
a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján12 

Alulírott  .................................. . mint a(z)  ..............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt13 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 

vagy 

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.14 

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén 
n y i l a t k o z o m15, 

hogy 
- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja16 

                                                
12A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
13 A megfelelő aláhúzandó. 
14 A megfelelő aláhúzandó. 
15 A megfelelő aláhúzandó. 
163.§r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 



Tényleges tulajdonos neve Állandó lakcíme 

szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő: 

 

 

vagy 

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja 
szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása)

                                                                                                                                                   
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagyaki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 



11. melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozókról 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján 

Alulírott ..................................................  mint a(z) ................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt17 képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) 
bekezdésben megfogalmazott kizáró okok. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
17 Megfelelő rész aláhúzandó. 



12. melléklet 

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

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az M.1. és az M.2. alkalmassági követelmény igazolására 
igénybe vett kapacitást nyújtó esetében a fenti nyilatkozatnak kell azt alátámasztania, hogy az 
adott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. 



13. melléklet 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást 
nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos 

meghatalmazása 



14. melléklet 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 

(Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is  
nyilatkozni kell az ajánlatban) 



15. melléklet 

Ajánlattevői Nyilatkozat ajánlat megegyezőségéről 

Alulírott  .................................. . mint a(z) ..............................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt18 képviselője felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található 
elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik. 

 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
18 A megfelelő rész aláhúzandó. 



16. melléklet 

Ajánlattételi lap 



A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása 
körében csatolandó iratok 

 



17. melléklet 

Beszámoló/eredmény-kimutatás elérési útvonala 



18. melléklet 

Nyilatkozat referenciáról 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 

Alulírott  .............................. . mint a(z)  .............................................  ajánlattevő / kapacitást 
nyújtó szervezet19 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt20 képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt 
évben az ajánlati felhívásban szereplő M1 alkalmassági feltételnek megfelelő, pozitív 
tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb 
referenciáink a következők voltak: 

Szerződés kötő  
másik fél  

megnevezése és  
az  

információt  
nyújtó személy  
neve, beosztása,  

elérhetősége 

A teljesítés  
helye 

A  
referenciamunka  
tárgya, és rövid  

leírása21 

A teljesítés  
ideje (kezdés-  

befejezés) 

Az előírásoknak 
és a szerződésnek 

megfelelően 
teljesített? 

(X=igen) 

     
     
      

Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésrejogosultvagyszabályszerűen 
 meghatalmazottképviselőaláírása) 

 

                                                
19 A megfelelő rész aláhúzandó. 
20 A megfelelő rész aláhúzandó. 
21 Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható. 



19. melléklet 

Szakemberek bemutatása 

Alulírott  ............................... . mint a(z)  .............................................  ajánlattevő / kapacitást 
nyújtó szervezet24cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt25képviselője felelősségem 
tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni: 

Pozíció 
NÉV KÉPZETTSÉG,  

VÉGZETTSÉG 

KAMARAI  
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM  

ÉS NYILVÁNTARTÓ  
KAMARA ADATAI (amennyiben 

van) 

    

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában 
még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a megajánlott szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 



20. melléklet 
 

 Szakember végzettségét/képzettségét (jogosultságot) igazoló dokumentumok másolata 



21. melléklet 

Rendelkezésre állási nyilatkozat 

Alulírott  ....................  (anyja neve:  ................... ., lakcím ............... .) nyilatkozom, hogy 
az„Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, 
közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés 
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
Kelt ………….. 2017. ………. hó …. nap 
 
 ………………………………………… 
    (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

     meghatalmazott képviselő aláírása 



22. melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 

 

amely létrejött 

egyrésztEnying Város Önkormányzata (Székhelye: 8130 Enying, Kossuth L. u. 
26.,képviseli: Viplak Tibor polgármester, adószám: 15727385-2-07), mint megrendelő, a 
továbbiakban Megrendelő 

másrészről ....................................... (székhelye: ..........................., képviseli: ......................., 
cégjegyzékszáma: ....................., adószáma: ......................, kereskedelmi és iparkamara 
regisztrációs száma:……………….., számlaszám:…………………………E-napló NÜJ 
szám:………………………) mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 

között a fent megjelölt tárgyában megvalósítandó építési, kivitelezési munkák elvégzésére, az 
alábbi feltételekkel: 

Megrendelő a TOP-3.2.1-15-fe1-2016-00050 „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, az értékelési szempontokra adott alábbi 
ajánlati elemek alapján 

Egyösszegű ajánlati ár: .......................- Ft  

Kötelező garancián felül vállalt garanciális idő:…………év 

 

Fentiek rögzítését követően a felek az alábbiakban állapodnak meg: 

1. A Szerződés tárgya:  

1.1. Vállalkozó elvállalja Enying Város Önkormányzata tulajdonát képező, 8130 Enying 
Kossuth Lajos utca 26.  483 hrsz. lévő ingatlanon kivitelezési munkák elvégzését, a 
Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is), valamint az 
ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban, engedélyezési és kiviteli tervekben 
foglalt valamennyi feltétel szerint, MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb 
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító 
minőségben. 
1.2. Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó kivitelezési munkák 
részletes műszaki tartalmát a rendelkezésére álló engedélyezési terv, műszaki leírás, kiviteli 
tervek, továbbá a Vállalkozó által átvett és megismert dokumentáció képezi. 

1.3. A jelen szerződés tartalmi részének tekintendők az ajánlattételi felhívás, az ajánlati 
dokumentáció és műszaki leírás, valamint Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlata. 

2. Teljesítési határidők 

2.1. Munkaterület átadása: A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. 



Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozónak a munkaterületre jelen szerződéskötést 
megelőzően szabad bejárást biztosított, a műszaki dokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta, aki azt áttanulmányozás után, annak ismeretében kivitelezés szempontjából 
megvalósíthatónak minősítette. Így a Vállalkozó és Megrendelő a helyszín, a munkaterület, 
meglévő és elbontásra kerülő épületrészek és műtárgyak, valamint minden egyéb lényeges 
körülmény tekintetében tájékozódott. A munkaterület átadásáról a szerződő Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.2. Vállalkozó a munka megkezdésével egyidejűleg köteles kiviteli ütemtervet a Műszaki 
ellenőrnek és a Megrendelőnek átadni. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozót felszólítani az ütemterv hiányosságainak pótlására abban az esetben, amennyiben 
az nincs összhangban a szerződéssel, vagy a tényleges előrehaladással, mely esetben 
Vállalkozó köteles az ütemtervet felülvizsgálni és azt a Szerződés rendelkezései szerint 
módosítani. 

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatározott építési munkákat legkésőbb 
a 2018. október 5. napjáig műszaki átadás-átvétellel befejezi. 

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a 
Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A műszaki átadás-
átvétel során a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni: kivitelezői nyilatkozat, 
megvalósulási dokumentációk papír alapon 3 példányban + 1 példány digitálisan, beépített 
anyagok teljesítménynyilatkozatai, vizsgálati jegyzőkönyvek és egyéb a kivitelezési 
minőséget igazoló dokumentumok. (Nyilatkozatok-kivitelezői nyilatkozat, megfelelősségi 
nyilatkozatok a beépített termékekről; jótállási jegyek; Jegyzőkönyvek-nyomáspróba, 
vízvizsgálati jegyzőkönyvek, fűtési rendszer üzembe helyezési jegyzőkönyve; Megvalósulási 
terv; Energetikai tanusítvány, Oktatási naplók)) 

Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a hatóságokkal, Megrendelővel és a Műszaki 
ellenőrrel egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása, 
valamint az eljárás lebonyolítása a Műszaki Ellenőr feladata. 

A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját 
költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről 
gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, 
hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

3. Vállalkozó kötelezettségei 

3.1. A Vállalkozó köteles a Létesítményt teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és valamennyi 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt 
munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 
irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben elvégezni, a Létesítményt 
határidőre kivitelezni, a hibákat kijavítani. 



A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, 
továbbá minden olyan munkát amely – bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény 
stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges. 

3.2. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. 
Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára 
köteles a munkát elvégezni. 

3.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles a 
munkaterületről és az idegen területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást 
Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. Vállalkozó fentiekben részletezett 
kötelezettségeinek elmulasztásából adódó károkra vonatkozóan anyagi felelősséggel tartozik. 

3.4. Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező 
károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. Vállalkozó köteles 
teljes körű vagyon és C.A.R. (ConstructionAllRisk – Általános Építési-szerelési Biztosítás) 
kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítástkötni, 
amelyet tartozik legkésőbb a munkaterület átadásakor Megrendelő részére bemutatni. 

3.5. A Felek az előírt építési naplóvezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az 
építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes 
alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 

3.6. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő) 
észrevételeiről e-építési naplóba történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél 
útján is a Megrendelőt tájékoztatni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Megbízó által kért 
kiegészítő, többletteljesítések nem mentesítik a Vállalkozót az ellenőrzési és figyelmeztetési 
kötelezettsége alól. 

3.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a 
befejezési határidő módosítására. Ezeket Felek menet közben, vagy átadás után 
megegyezéssel, végső esetben jogi úton rendezik. 

3.8. Megrendelő által meghatározott, beépítésre tervezett szakipari anyagok és berendezési 
tárgyak mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja, csak a Megrendelő által 
elfogadott anyag, termék építhető be.Az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltak szerint Ak és AT a 
szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 
folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek csak az 
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.3.9. A 
műszaki leírástól és költségvetési kiírástól eltérő, vagy azokból nem egyértelműen 
értelmezhető műszaki megoldást vagy anyagminőséget vállalkozó csak Megrendelő 
képviselőjének jóváhagyásával alkalmazhat. 



3.10. A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése vállalkozó 
feladatát képezik. Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek 
terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a vállalkozót terhelik. 

3.11. Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és értelemszerűen munkavégzést 
sem folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben előírt munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatásokkal. Az oktatások megtartása és bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról 
készült bizonylatokat Vállalkozónak az építkezés helyszínén kell tárolnia úgy, hogy azt 
Megrendelő bármikor ellenőrizni tudja. 

3.12. Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különböző rendszerek 
rajzait és meg kell győződnie, hogy a rajzok egymással összhangban vannak-e. A 
tervek/rajzok közötti bárminemű hiba, illetve ellentmondás esetén értesítenie kell Műszaki 
ellenőrt és a Megrendelőt. A munkák megkezdése előtt Vállalkozónak meg kell győződnie 
arról, hogy a rajzokon előírt méretek a helyszínen levő tényleges helyzetnek megfelelnek-e. 
Az összes felmérést, mérést és kitűzést Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és 
felelősségére. 

3.13.  Vállalkozó kötelezettsége továbbá az esetleges felvonulási létesítmények elhelyezése, 
annak költségeinek viselése az eredeti állapot visszaállításának kötelmével. 

3.14. Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni az összes próbavizsgálatot és ellenőrzést, a 
vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására. 

3.15./ Az eltakarásra kerülő munkarészek elkészítése előtt minimum 3 munkanappal 
Vállalkozó írásban köteles értesíteni Megrendelőt és megbízottját, a Műszaki ellenőrt. 

3.16. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú munka 
kritériumainak nem felel meg. Megrendelő ez esetben kérhet kijavítást, árleszállítást, vagy a 
munka visszabontását a rész-, illetve a befejezési határidő megtartása mellett. 

3.17. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi 
alvállalkozó munkájának összehangolásáért. 

3.18. Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a munkáját megvédi az 
időjárás hatásaitól (eső, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a 
Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a 
kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső 
körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik. 

3.19. Megrendelő vagy megbízottja a munkaterületen méréseket végezhet, fotó és 
filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Létesítményt. 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő személyzete minden indokolt időben, 
korlátozás nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt 
Vállalkozó tevékenységét, beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is ellenőrizhesse. 
A Megrendelő jelen pont szerinti tevékenysége a Vállalkozót a munkavégzésben 
indokolatlanul nem zavarhatja. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont 
szerinti tevékenysége okán az adott munkanapon belül tartósan, legalább összesen 4 óra 
időtartamban nem tud munkát végezni, úgy ennek tényét, és az esemény rövid leírását köteles 
az e-építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti teljesítési határideje az 
ilyen e-építési naplóban rögzített napok számával automatikusan meghosszabbodik. 



3.20. Vállalkozó jogosult az ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozókat igénybe 
venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3.21. Megrendelő jelen vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme 
alá eső alkotásokon a vállalkozói díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és 
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az 
alkotások átdolgozására is, melyről Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is 
köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen szerződéses feltételt szerepeltetni. 

3.22. Ha Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak 
ítél, akkor erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és 
a Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, 
amelyek alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint Vállalkozónak ebből eredően 
esetlegesen felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is. 

A Műszaki ellenőr köteles Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy 
elutasítására a Megrendelőnek javaslatot tenni. 

Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai 
viszonyoknak megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait 
követve folytatni. 

3.23. A kivitelezés során azzal összhangban felmerülő próbák (kivéve a befejezés utáni 
üzempróbákat) tekintetében Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékről, 
dokumentumról, információról, közmű szolgáltatásról, műszerről, eszközről, anyagról, 
valamint megfelelően képzett és tapasztalt személyzetről, munkaerőről, amely a 
meghatározott próbák eredményes elvégzéséhez szükséges. Vállalkozónak a próba 
időpontjáról a Műszaki ellenőrt annak lefolytatását megelőző öt munkanappal értesítenie kell. 
Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatni a Műszaki ellenőr részére a próbákról készült 
megfelelően hitelesített jelentéseket. A próba elfogadásáról, jóváhagyásáról a Műszaki ellenőr 
Vállalkozó részére külön igazolást bocsát ki, mely tartalmazza annak hatályosságát is. Ha a 
Műszaki ellenőr nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell tekinteni, mintha ő is pontosnak 
fogadta volna el a kiértékeléseket. 

3.24. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 3.25./ pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

3.25. 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) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 



amely tekintetében fennáll a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

b) 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 Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

4.1. Biztosítja az engedélyes és kiviteli terveket, valamint aműszaki leírást és készenlétbe 
helyezi az e-építésinaplót. 

4.2. A Műszaki ellenőrön keresztül ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az építési 
naplóban rögzíti. 

4.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő 
utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

4.4. Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 

4.5. Amennyiben Vállalkozónak olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a 
kivitelezés során, amely a kivitelezéshez szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem 
ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó vonatkozó írásbeli felhívásától számított 5 (öt) 
munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, 
vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok 
nem állnak rendelkezésre, úgy Felek haladéktalanul egyeztetési tartanak annak lehetséges 
beszerzéséről és az ezzel kapcsolatos feladatok megosztásáról és a költségek viseléséről. 

4.6. Vállalkozó kezdeményezésére Megrendelő képviselője – legalább 3 (három) 
munkanappal előbb történő értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a 
konzultációkon elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés 
meghozatalához további adatra vagy információra nincsen szükség – további 3 (három) 
munkanapon belül meghozni. Amennyiben a döntés meghozatala 3 (három) munkanapon 
belül nem lehetséges, úgy Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a döntés mikorra 
várható. 

4.7. A 4.5.-4.6. pont vonatkozásában amennyiben Megrendelő adatszolgáltatására, 
konzultáción történő részvételére, illetve döntésére az ott rögzített határidőn túl kerül sor, úgy 
a határidőn túli megrendelői teljesítés időtartamával Vállalkozóra vonatkozó kivitelezési 
határidők automatikusan meghosszabbodnak. 

 

5. A vállalkozói díj: 

5.1. A szerződés végösszege: ........................-Ft+ ÁFA 

azaz ............................................. forint.  



5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási díj átalányáras vállalkozási díjnak 
minősül és benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj és megvalósítási költség, amely a 
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó jelen szerződés alapján pótmunka 
jogcímén vállalkozói díj emelést Megrendelőtől nem igényelhet. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési 
engedélyben meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 142. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá, míg a nem építési 
engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv. 138. §-a szerinti általános forgalmi adózás 
(normál Áfa) hatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a részszámláit valamint végszámláját a 
hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 

 

5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák 
megvalósításának valamennyi költségét, úgymint például: 

- A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez 
szükséges valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet-
megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes 
energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok 
kiépítésének és a használatának költségeit. 

- A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve 
minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezeték, kábel és mérő 
költségét. 

- Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket. 

- Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak 
megtartását az építés teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény 
megnevezése, a Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, 
a Vállalkozó megnevezése. 

- A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit. 

- A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-
létesítmények kialakításának, fenntartásának és elbontásának költségeit. A kivitelezés 
időtartama alatt az egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes 
kerítések megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, 
áthelyezésének költségeit. 

- A szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti 
műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási 
költségeit és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges 
jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit. 



- Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját 
és ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási és ideiglenes 
melléklétesítmények költségét, valamint a munkaterület biztosítás és a kapcsolódó 
teljesítések (szakipari, szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés 
ős bekötés, felvonulási ős belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, 
átmeneti tárolás, stb.), illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. 

- Átadás előtti takarítás költségét. 

- Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt 
lerakóhelyre. 

- A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak 
megszerzéséért fizetendő díjat. 

- A műszaki  átadás-átvétel során szükséges műszaki dokumentáció (pl. Nyilatkozatok-
kivitelezői nyilatkozat, megfelelősségi nyilatkozatok a beépített termékekről;jótállási 
jegyek; Jegyzőkönyvek-nyomáspróba, vízvizsgálati jegyzőkönyvek, fűtési rendszer 
üzembe helyezési jegyzőkönyve; Megvalósulási terv; Energetikai tanusítvány, 
Oktatási naplók) átadása 

5.4. Vállalkozó az ajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet többletköltségeket, ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. 

5.5. A vállalkozói díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők 
miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló hibára, időjárás viszontagságaira, műszaki 
szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, inflációs árváltozásokra 
stb.). 

5.6. A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó 
ajánlatához benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (egyösszegű árengedmény 
esetén arányosítással számolt egységárak) mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében. 

5.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a munkák műszaki tartalmára 
vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, 
megértette és azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési 
kiírásokat szintén ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket 
saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés végrehajtása során 
felelősséget vállal. 

A számla kifizetése átutalással, forintban (HUF) történik, a pályázati forrásból finanszírozott 
rész tekintetében a támogatói okirat feltételei szerint. 

5.9. Megrendelő 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett 
feltételek szerinti) benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó 
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Megrendelő a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik (teljesítésigazolás). 
Vállalkozó végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak – szerint köteles kiállítani. 



 
5.10. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.11.Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű vállalkozói 
előleget igényelhet. 

5.12. Vállalkozó 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a 
kivitelezés 25%, 50%, 75% és 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén 

A számlák benyújtása alábbiak szerinti mértékben és tartalommal:  

Előlegszámla benyújtása nettó ....................................Ft összegben  

1. részszámla 25%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

2. részszámla 50%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

3. részszámla 75%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  

Végszámla 100%-os készültség elérésekor nettó....................................Ft összegben  
 

5.13. Megrendelő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-
ába, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30. § -32/A. §-aiban foglaltakszabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó 
igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap. Amennyiben Ajánlattevő 
a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

5.14. Vállalkozó köteles a számlát az elszámolás rendjének megfelelően kiállítani a 
Megrendelő általi támogatás igénybevétele érdekében. 

A számlát Megrendelő nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő 
székhelyére megküldeni. Valamennyi részszámla és a végszámla benyújtásának a feltétele, 
hogy a számlában írt elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvegye. 

Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, és azt a számviteli 
szabályok szerint kiállítani. A számla melléklete a Műszaki ellenőri és Megrendelői teljesítés-
igazolás, valamint a teljesítési igazolás műszaki melléklete (részletezése). A fizetési határidő 
csak abban az esetben indul, amennyiben a Vállalkozó a szükséges elszámolási okmányt 
benyújtotta, a számla helyesen számvitelileg szabályosan van kitöltve. Az ebből eredő fizetési 
késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

6. JótálIás: 

6.1. Vállalkozó az elvégzett építési, kivitelezési munkák szerződésszerű hibátlan teljesítésére 
a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet szerint előírt kötelező alkalmassági időn felül+ ……….év 
jótállást vállal. 



6.2. A műszaki átadás-átvétel eljárás napjától számított 12 havonta felülvizsgálati bejárást kell 
tartani. A műszaki ellenőr készíti elő ezt az utólagos ellenőrzési eljárást, amelyre a 
Vállalkozót és Megrendelőt meg kell hívni, a Műszaki ellenőr hibajegyzésének egyidejű 
csatolásával. 

6.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási idő alatt a Megrendelő által közölt hibát kijavítja – 
üzemelést gátló, életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását azonnal 
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozó vagy üzemelést gátló hiba esetén 72 órán belül 
megkezdi a hiba kijavítását. 

6.4. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. 

6.5. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, 
beavatkozás által okozott károk kijavítására 

7. Szerződéses biztosítékok: 

7.1. Meghiúsulási kötbér: 
A vállalt feladat Vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére Vállalkozó meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a. 
 
7.2. Hibás teljesítési kötbér: 
Vállalkozó részéről történő hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelő 
felszólítására a munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a kitűzött 
határidőre nem javítja a munkát Megrendelő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési 
kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi megrendelésekkel 
kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 5%-a. 
Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó által kiállított számla 
pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni. 
 
7.3. Késedelmi kötbér: 
Vállalkozónak felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) 
történt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 
kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem 
napjaira vonatkozóan 0,5% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15%-a.A késedelmi 
kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a munka befejezésének kötelezettsége alól. 
 
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén Megrendelő késedelmi kamatot és behajtási 
költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire 
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak 
megfelelő forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 
 
7.4 Jóteljesítési biztosíték: 
A Megrendelő a műszaki átadás-átvételt követő három évre jóteljesítési biztosítékot kér, 
amelynek mértéke a nettó vállalási ár 2,5 %-a. A jóteljesítési biztosíték bankgarancia 
formájában biztosított, amelyet a szerződéskötés aláírását megelőzően a Vállalkozó 
bemutatott. 
 
 



7.4. Vállalkozó a kötbéren felül kártérítési felelősséggel is tartozik. 

7.5. A vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül és ennek 
megfelelően vállalkozó az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be. 

8. A szerződés módosítása, megszűnése: 

8.1. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel a Ptk. és a Kbt. vonatkozó szabályainak 
betartásával és a támogatást nyújtó szervezet előzetes jóváhagyásával jogosultak módosítani. 
A szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő 
átruházása kizárólag a támogató szervezet előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

8.2. Felek jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeinek teljesítésével megszűnik.  

8.3. Felek a szerződés rendes felmondással történő megszüntetés lehetőségét kizárják. 

8.4. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha 

- Vállalkozó teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe 
esik; 

- Vállalkozó a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződést nem köti 
meg, 

- Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi. 

Jogosult Megrendelő a szerződést felmondani, amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, 
pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését 
veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval 
szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás 
útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási 
eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a Vállalkozóval szemben 
ilyen eljárás indul, úgy erről köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 
napon belül írásban értesíteni. 

Megrendelő a 3.25. pontban írt esetben jogosult a szerződést felmondani. 

Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő valamennyi kárt a Megrendelőnek megtéríteni. 

8.5. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 

8.6. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a 
támogató szervezet írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

8.7. Mindkét fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja 
megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Szerződő Felek kijelentik, 
hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról 
egymást haladéktalanul értesítik. 

9. Kapcsolattartás: 

Megrendelő megbízottainak megnevezése: 



Megrendelő képviselője: Viplak Tibor polgármester 

telefonszám: 22/572-638 és 22/572-633 

e-mail cím: muszaki.pmhiv@enying.eu 

 

A munkák Műszaki ellenőre:  

telefonszám: 

e-mail cím: 

Vállalkozó megbízottainak megnevezése: 

Vállalkozó képviselője:  

Felelős műszaki vezető:  

telefonszáma: 

e-mail cím 

A Műszaki ellenőr Megrendelő jóváhagyásával utasíthatja Vállalkozót a Létesítmény 
munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó 
köteles megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az 
elhasználódástól, veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak 
felróható okra vezethető vissza, úgy Felek kötelesek a Műszaki ellenőrrel egyeztetvea 
felfüggesztés által okozott költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést 
folytatni. Az egyeztetés eredményétől függetlenül a Vállalkozó teljesítési határideje a 
felfüggesztés időtartamával automatikusan meghosszabbodik. 

10. Jogviták rendezése: 

10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban peren kívül, 
megegyezéssel kötelesek rendezni. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, 
úgy Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett 
Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a 
saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 

11. Szellemi tulajdonjog 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során létrejövő szerzői műnek (a 
továbbiakban: mű), kizárólagos felhasználási jogaival rendelkezik. 

11.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a műben foglalt megoldásokra harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, 
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 



igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. A személyhez 
fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá 
tartozik minden olyan dokumentum és szerzői mű, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés 
teljesítése során fog összeállítani vagy elkészíteni. 

11.3. A Vállalkozónak a teljesítés során folyamatosan, de legkésőbb aa műszaki átadás-
átvételi eljárás során át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő 
részére. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és 
egyéb igényeiről kifejezetten lemond. 

11.4. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételévela Megrendelő 
kizárólagos tulajdonát képezi és a Megrendelő kizárólagos rendelkezése körébe tartozik, 
különösen ide értve a vagyoni jogok összességét, melyek a Megrendelőt illetik meg. A 
Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, 
vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. 

11.5. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

11.6. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott művön jogosult 
a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 
nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. 

11.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a 
Vállalkozó által szolgáltatott mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt 
adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a mű felhasználása során felmerült, 
nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a művet átdolgozásra 
harmadik személynek átadhatja. 

11.8. A jelen szerződés alapját képező ajánlatot megrendelő önkormányzat képviselő-
testülete a ……./2017.(…………..) határozatával fogadta el és felhatalmazta a megrendelő 
képviselőjét a szerződés megkötésére 

11.9. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni. E körben 
jognyilatkozatot a Megrendelő képviselője, Enying Város Polgármestere, a Vállalkozó 
részéről Vállalkozó képviselője jogosult tenni. 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013 évi V. törvény, a Kbt., valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló és 
egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit irányadónak fogadják el. 

12.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a műszaki és ajánlati 
dokumentáció, a Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlata. A szerződés melléklete a műszaki és 
pénzügyi ütemterv, valamint a Vállalkozó felelősségbiztosítása. 

12.3. A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződési 
akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon 5 egyező példányban cégszerűen aláírták. 



Kelt, Enying, 2017. ................... 
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