
 
 

E N Y I N G  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

M E G H Í V Ó 

 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2018. február 19-én (hétfőn) 

 

15:00 kezdettel soron kívüli (rendkívüli) zárt, majd azt követően nyílt ülést tart,  

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

Az ülés helye:  Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 

 8130 Enying, Bocskai u. 1. 

 

N a p i r e n d :  

 

Zárt ülés: 

1. TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Enyingen” című 

pályázattal kapcsolatos döntések 

2. Munkaügyi perrel kapcsolatos egyezségi ajánlat (Szabóné Öcsi Mónika felperes) 

 

Nyílt ülés: 

1. Városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi szakmai munkaterve 

2. Tájékoztatás a KEHOP-2.1.3 számú Enying város ivóvízminőség-javítás elnevezésű 

beruházás megvalósíthatósági tanulmányáról 

3. Tiszteletdíj rendelet felülvizsgálata 

4. „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán közbeszerzés lebonyolítására ajánlattevő 

kiválasztása 

5. VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi 

kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázat beadásáról 

6. Iker István méltányossági kérelme (Semmelweis u. 38.) 

7. Kroll Vivien kérelme 

 

Enying, 2018. február 16. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor s. k. 
polgármester 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi szakmai munkaterve 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Iktatószám: 01/704-2/2018 

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző                     

A HB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazások módja:        nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé elfogadásra a Városi Könyvtár 2017. évben végzett te-

vékenységéről szóló szakmai beszámolóját és 2018. évi szakmai munkatervét. 

 

1. Előzmények 

Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2017. évi CLXXX. törvény 2018. január 1. napi hatállyal módosította a városi könyvtárak 

működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint: 

65. § (2a) A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - 

megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül 

megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár február 28. napjáig kéri 

megküldeni a képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumokat a könyvtárvezető útján, ezért 

indokolt az előterjesztés képviselő-testület által történő soron kívüli megtárgyalása. 

Kérem a tisztelt Bizottságot, szíveskedjen a beszámolót és a munkatervet megtárgyalni és a mellé-

kelt határozati javaslatokat elfogadni. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 

 Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet 

 

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

 

4. melléklet 

- határozati javaslatok 

- városi könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója 

- városi könyvtár 2018. évi szakmai munkaterve 

 

Enying, 2018. február 13. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

(Bizottság részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójáról: 

 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részlegé-

nek 2017. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott szakmai beszámoló Vörösmarty 

Mihály Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28.” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(Bizottság részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2018. évi szakmai munkatervéről: 

 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részlegé-

nek 2018. évi szakmai munkatervét megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt, a fenntartó által jóváhagyott munkaterv Vörösmarty Mihály 

Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28.” 

 

Felelős: Regenyei Katalin elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

(Képviselő-testület részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójáról: 

 

A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részle-

gének 2017. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott szakmai beszámoló Vörösmarty 

Mihály Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28. 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(Képviselő-testület részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (II. 19.) határozata a települési 

könyvtár 2018. évi szakmai munkatervéről: 

 

A képviselő-testület 

 

1. a határozat melléklete szerinti Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részle-

gének 2018. évi szakmai munkatervét megismerte és azt elfogadja, 

 

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről – a határozati kivonat megküldésével – tá-

jékoztassa a könyvtárvezetőt a fenntartó által jóváhagyott munkaterv Vörösmarty Mihály 

Könyvtár részére történő továbbítása érdekében. 

 

felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Rideg Lászlóné intézményvezető-helyettes 

határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében ülést követő 5 napon belül, illetve 2018. 

február 28. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás a KEHOP-2.1.3 számú Enying város ivóvízminőség-javítás 

elnevezésű beruházás Megvalósíthatósági tanulmányáról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

  

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/ minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 számú „Enying Város ivóvízminőség-javítása” elnevezésű 

pályázat tekintetében a Megvalósíthatósági tanulmány beadási határideje 2018.02.16. napja, 

ezért szükséges soron kívül a tanulmányt megtárgyalni. A tanulmány jóváhagyásáról szóló 

képviselő-testületi határozat pótlólag kerül megküldésre. 

A tárgyi beruházásra vonatkozóan a támogatási szerződés 2016.12.22. napján aláírásra került 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok, 

mint Támogató, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint Kedvezményezett, valamint Enying Város Önkormányzata között. 

A támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége bruttó 224.465.573,- forint. A 

megítélt támogatás 189.999.999,- forint. Az áfa összege 5.965.573,- és az önerő mértéke 

28.500.001,- forint. Az áfa és az önerő összege 34.465.574,- Ft, mellyel kapcsolatban az 

Önkormányzat 2016. december 22. napján nyilatkozott, hogy Enying Város ivóvízminőség-

javítása tárgyú fejlesztéshez szükséges saját forrás Enying Város Önkormányzatának nem áll 

rendelkezésére. A saját forrást állami önerő támogatás igénybevételével, a Magyar Állam 

hozzájárulásával tudja biztosítani. Ez a nyilatkozat 498/2016.(XII.21.) képviselő-testületi 

határozat alapján készült el. 

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a 499/2016.(XII.21.) képviselő-testületi határozat az 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési 

megállapodást jóváhagyta. 

 

2018.01.23. napján a Hidrokomplex Kft. kezdeményezésére tervezést indító koordinációs 

megbeszélés volt az Enyingi Polgármesteri Hivatalban, melyen a Fejérvíz Zrt. képviselői is 

jelen voltak.  

A Hidrokomplex Kft. a Fejérvíz Zrt.-vel történt szakmai egyeztetések után összeállította a 

Megvalósíthatósági tanulmányt, figyelembe véve a pályázati kiírást és a rendelkezésre álló 

összeget. A Hidrokomplex Kft. a Megvalósíthatósági tanulmányt megküldte a tisztelt 

Képviselő-testületi tagok részére véleményezés céljából. 



2 
 

 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a 

mellékelt határozati javaslat elfogadására. 

1. Előzmények 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 

2013. március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a 

Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság 

tevékenységének jogszabályi alapjait eredetileg az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 

és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 

117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet (első rendelet) tette le, amely jogszabály alapján a 

Társaság alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus Környezet és Energia Operatív 

Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörbe vont, derogációs 

kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és –tisztítási projektjei felett gyakorol szakmai 

felügyeletet, működteti a projektfelügyelők rendszerét.  

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve 

tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára. 

Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, 

az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a 

miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős 

szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel 

vagy a kedvezményezettel. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. megkereste az Önkormányzatot, 

tekintettel arra, hogy a beruházáshoz szükséges az önkormányzati önrészről szóló nyilatkozat, 

a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a beruházással érintett ingatlanok 

tulajdonjogi viszonyairól szóló nyilatkozat. 

2014. december 19-én a Magyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő 

napon hatályba lépett az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a 

nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 

programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet), amely 2015. január 1. napján módosításra került. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára 

vonatkozóan a Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

(3) A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben 

a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, 

b) konzorciumvezetőként 

ba) előkészíti a derogációs projekteket, 

bb ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és 

lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat. 

Illetve a Rendelet 15. §a az alábbiakat rögzíti: 
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(1) Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell 

megkötni a támogatási szerződést.  (…) 

(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint 

gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek 

esetén nem kerül sor, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 16. §-át kell alkalmazni. 

  

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

- az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, 

a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 

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

 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

- mellékletben 

 

5. melléklet 

- 498/2016.(XII.21.) és 499/2016.(XII.21.) képviselő-testületi határozat 

- Megvalósíthatósági tanulmány 

- Konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata 

- Támogatási szerződés 

- Tervezést indító koordinációs megbeszélési jegyzőkönyv 

 

Enying, 2018. február 15. 

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

Polgármester s. k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (II.19.) határozata a 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 számú Enying város ivóvízminőség-javítás elnevezésű 

beruházás Megvalósíthatósági tanulmányáról: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 számú „Enying Város ivóvízminőség-javítása” 

elnevezésű pályázat keretein belül a Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. által 

elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt megismerte, elfogadja és az abban 

foglaltakkal egyetért, 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontra vonatkozó nyilatkozat kiadmányozására. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 







 

Enying Város Önkormányzata 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

Konzorciumi tag neve:     Enying Város Önkormányzata 

Konzorciumi tag székhelye:     8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 15727385-2-07 

Konzorciumi tag nevében  

aláírásra jogosult személy neve, beosztása:  Viplak Tibor polgármester 

Projekt azonosító száma:     KEHOP–2.1.3–15–2017–00037 

Projekt címe:       Enying Város Ivóvízminőség-javítása 

 

Konzorciumi tag jóváhagyó nyilatkozata 

 

Alulírott, Viplak Tibor polgármester nyilatkozom, hogy az általam képviselt Enying Város 

Önkormányzata, mint konzorciumi tagnak tudomása van róla, hogy a projektre vonatkozó 

műszaki tartalom véglegesítésének a konzorciumi tag dokumentált, írásos jóváhagyása 

szükséges. 

 

Az Enying Város Ivóvízminőség-javítása című projektre készült Megvalósíthatósági 

tanulmányt a Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. 2018.02.16. napján elektronikus formában 

(e-mail-en) Enying Város Önkormányzata részére megküldte. (Munkaszám:2263-MT Dátum: 

2018.02.16.) 

 

Nyilatkozom, hogy a megvalósíthatósági tanulmány műszaki/szakmai tartalmát a konzorciumi 

tag megismerte és elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

Enying, 2018. február „……..” 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester 









































































































E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 

19. napján tartandó soron következő és a Képviselő-testület 2018. február 19. napján tartandó 

soron kívüli nyílt ülésére  

 

 

Tárgy:  Tiszteletdíj rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

  

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen előterjesztés mellékleteként megvitatásra terjesztem be az önkormányzat képviselő-

testületének tiszteletdíjról szóló rendelet tervezetét.  

A képviselő-testület újonnan megalkotott az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági 

elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról 

szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletének bevezető rendelkezése feladatkörként 

tévesen az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontját határozta meg az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontja helyett. Mivel a bevezető rendelkezés nem módosítható a 

rendeletet újra el kell fogadnia a testületnek. 

Az eredeti rendelet 3. §-ában meghatározott rendelkezéseket az SzMSz-be kell átültetni. 

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. 

(VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) és g) pontjai alapján nem kell társadalmi 

egyeztetésre bocsátani a tervezetet. 

Kérem a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

1. Jogszabályi hivatkozások 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 

- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelete (SzMSz.) 

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

3. Melléklet 

 

- rendelet tervezet 

- Előzetes hatásvizsgálat 

- Részletes indokolás 

Enying, 2018. február 14. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (II. ___.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja (a továbbiakban: képviselő), 

a képviselő-testület bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke, a Bizottság tagja és a 

tanácsnok megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – a 2. § (5) bekezdésben 

foglalt kivétellel – tiszteletdíjban részesül. 

 

2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap 1,31-szerese (a továbbiakban: alapdíj). 

 

(2) A Bizottság tagja és a tanácsnok az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő 

tiszteletdíjban részesül, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag összességében az 

alapdíj 65%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjban részesül. 

 

(3) A Bizottság elnöke az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő tiszteletdíjban 

részesül. 

 

(4) A képviselőt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj – több tisztség, Bizottsági 

tagság esetén is – csak egy címen illeti meg. 

 

(5) Az ideiglenes bizottsági tisztségért, tagságért tiszteletdíj nem jár. 

 

(6) A képviselő-testület a képviselő, a Bizottság elnöke, a Bizottság tagja és a tanácsnok 

részére természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

3. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. A kifizetés 

átutalással történik.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

képviselő, a képviselő-testület bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. 

 

(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete. 

 

Enying, 2018. február ___ 

 

 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

polgármester jegyző 

 



 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 

18. §-A ALAPJÁN 
 

Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló rendelet tervezet lényegi változtatást nem tartalmaz 

a korábban hatályban lévő rendelethez képest. A tervezet bevezető rendelkezésében a felhatalmazó 

rendelkezés változott meg, illetve a tervezetből kikerültek az alelnökre és a kötelezettségeit 

megszegő önkormányzati képviselőre vonatkozó rendelkezések. 

 

Enying, 2018. február 14. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. 

TÖRVÉNY 17. §-A ALPJÁN 

 

A tervezett jogszabály 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

A jogszabálynak szűk körű társadalmi hatása van, mivel hatálya kizárólag az önkormányzati 

képviselőkre és egyéb választott tisztségviselőkre terjed ki, közvetlen gazdasági hatása nincs. 

 

b) környezeti és egészségi következményei 

 

A jogszabálynak közvetlen környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

A jogszabályváltozásnak nincsen adminisztratív terheket befolyásoló hatása, a jelenlegi személyi 

állománnyal ellátható. 

 

d) megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 

 

A rendelkezés megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után, valamint 

törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor. 

 

e) alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához nincs szükség a rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket megváltoztatására. 

 

Enying, 2018. február 14. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 

 









E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

   

 

Tárgy: „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán közbeszerzés lebonyolítására ajánlattevő 

kiválasztása 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Diószegi Anna 

Iktatószám: 01/619-5/2018 
 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 

azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

ajánlattevő kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. Előzmények 

 

Tavalyi év során e projekttel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lebonyolítására lefolytatott 

beszerzési eljárást Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelennek 

nyilvánította. 

 

Fentiekre hivatkozva [Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2017. (VI.28.) 

határozatára], tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy Enying Város Önkormányzata az alábbi 

három céget ajánlattevőként kereste meg a közbeszerzési eljárás lefolytatására: 

 TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 

 Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda 

 T-CAPTATIONA Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 

 

Mindhárom gazdasági társaság rendelkezik a feladat ellátásához szükséges referenciával és 

tevékenységi körrel.  

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében az eljárás 

eredményességéhez három érvényes árajánlat szükséges. 

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. február 5. (hétfő). 12 óra volt. Ezen időpontig három 

érvényes ajánlat érkezett.   



 

 

Az ajánlatokat a következő táblázat tartalmazza: 

 

 

 

A legalacsonyabb ár, mint kiválasztási szempont körében vizsgálandó legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást a TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. adta. 

 

Kérem a tisztelt Képviselőket a határozati javaslatok elfogadására. 

 

2. 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 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

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

Pályázati költségkategória: projekt-előkészítés költségei. 

Pályázati költségtípus: közbeszerzési költségek. 

 

4. melléklet 

 TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. ajánlata 

 Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda ajánlata 

 T-CAPTATIONA Közbeszerzési Tanácsadó Kft. ajánlata 

 264/2017. (VI.28.) határozat 

 

 

Enying, 2018.02.14. 

  

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
  

Ajánlattevő neve Ajánlati összeg 

(bruttó) 

 

TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 3.111.500 Ft 

Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda 3.403.600 Ft 

T-CAPTATIONA Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 3.683.000 Ft 



 

HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2018. (II.19.) 

határozata a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” című 

projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlattevő kiválasztásáról: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza a TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-t (9700 Szombathely, Söptei 

u. 66. fsz. 2.), 2018. február 1. napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, Enying” című 

projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására bruttó 3.111.500,- forintért, a TOP-2.1.2-15-

FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az 

önkormányzat nevében. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül” 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (II.19.) határozata a TOP-

2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására ajánlattevő kiválasztásáról: 

 A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza a TARGET Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-t (9700 Szombathely, 

Söptei u. 66. fsz. 2.), 2018. február 1. napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, 

Enying” című projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására bruttó 3.111.500,- forintért, 

a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére 

az önkormányzat nevében. 
 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy:   VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi 

kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázat beadásáról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

  

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  

A szavazás módja:        nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  

A szavazás módja:        nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 467/2017.(XII.20.) határozattal megbízta az Enyingi Polgármesteri Hivatalt 

(a továbbiakba: Hivatal) a VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új 

térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázati dokumentáció 

összeállításával. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja 2018.02.05. napjáról 2018.02.28. 

napjára módosult. 

A pályázati felhívás korlátait figyelembe véve, a tervezett pályázati anyagban 7 oszlop 

használatával 10 kamera került tervezésre: 

Oszlop 
Helyrajzi 

szám 
Fekvése 

Kamerák 

száma(db) 

Kamera 

működése 
Megjegyzés Tulajdonos 

1 1228/1 
Enying, Marosi 

utca 
2   

eon 
nyilatkozat 

Enying Város 
Önkormányzata 

2 1230 
Enying, Petőfi 

utca 
1   

eon 

nyilatkozat 

Enying Város 

Önkormányzata 

3 2293 
Enying, Rákóczi 

u. 
1   

eon 
nyilatkozat 

Enying Város 
Önkormányzata 

4 1474/45 
Enying, 

Szabadság tér 
2   

eon 

nyilatkozat 

Enying Város 

Önkormányzata 

5 2293 
Enying, 

Szabadság tér 
1   

eon 

nyilatkozat 

Enying Város 

Önkormányzata 

6 2295/1 
Római Katolikus 

templom területe 
1 

napelemes 

Egyház 

nyilatkozat 

Enying, Római 

Katolikus 
Templom  

7 1474/58 

Enying, 

Szabadság tér 16. 

(Tanuszoda északi 
része) 

2 

napelemes 

önkormányzati 

tulajdon 

Enying Város 

Önkormányzata 



 2 

A Hivatal Településfejlesztési, Üzemeltetési és Foglalkoztatatási Osztálya (a továbbiakban: TÜF 

osztály) három ajánlatot kért a kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan. Az ajánlatok közül a 

legkedvezőbb bruttó 7.412.784,-, mely a tervezési díjat is tartalmazza. A pályázati felhívásban 

rögzített költségsorokból csak a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására fordít az 

önkormányzat. Az 1. számú mellékletben látható a tervezett-költségtáblázat. A költségsorok korlátai 

miatt 32.546,- forint nem elszámolható a pályázatban, vagyis a 10 %-os önerő mellett ez 

többletköltségként jelenik meg. 

Összegezve: a teljes beruházás összege: bruttó 7.481.699,-, melyből 

- a kivitelezés bruttó 7.262.924,-  

- tervezés bruttó 149.860,- 

- nyilvánosság bruttó 68.915,- 

A pályázati teljes beruházási összege: bruttó 7.449.153,-, melyből 6.704.238,- forint forrása – 

nyertes pályázat esetén -  támogatás, míg az Önkormányzatnak 744.915,- forint pályázati önrészt 

kell biztosítani.  A költségsorok korlátai miatt – a százalékosan meghatározott önrészen felül - 

további  32.546,- forint önrész szükséges, vagyis a beruházás megvalósításához a jelenlegi 

ismeretek alapján az Önkormányzatnak bruttó 777.461,- forintot kell biztosítania saját forrásból. 

 

Kérem a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet az előterjesztésben lévő határozati javaslat szíves 

elfogadására! 

 

1. Előzmények 

A pályázati elbírálás során maximum 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, melyek 

tekintetében a pályázati felhívásban megtalálható szempontrendszer alapján, a kérelemre adott 

összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az 50 pont elérése nem jelenti 

automatikusan a támogatás megítélését. 

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 

23.) Korm. rendelet alapján Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetén 

a támogatás maximális mértéke 90 %, vagyis a pályázat pozitív elbírálása esetén a beruházás 

megvalósításához az Önkormányzatnak 10 % önrészt szükséges biztosítania.  

Tájékoztatom továbbá a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet, hogy sikeres pályázat esetén a 

támogatói okirat kézbesítését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre a beruházás 

befejezésére vonatkozóan. A projekt megvalósítás befejezését számított 5 évig fenntartási 

kötelezettsége van a Pályázónak. 

Figyelemmel a beruházás várható költségeire nem szükséges közbeszerzései eljárást lefolytatni a 

kivitelező és az egyéb járulékos szolgáltatók kiválasztására. 

2.Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

- A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

- A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 
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A támogatás mértéke 90 % és az önkormányzati 2018. évi költségvetésből bruttó 777.461,- 

 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

- mellékletben 

 

5. melléklet 

- pályázati dokumentáció egy része 

 

Enying, 2018. február 14. 

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

Polgármester s. k. 
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Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága részére 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2018. (II. 

19.) határozata VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi 

kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázat beadásáról: 

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi 

kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot nyújt be, új kamerarendszer kialakítására vonatkozóan, 

3. a 2. pontban lévő beruházást az enyingi 1228/1, 1230, 1474/45, 2293, 2295/1 és a 1474/58 

hrsz.-ú ingatlanokon kívánja megvalósítani, 

4. a 2. pontban lévő beruházáshoz bruttó 777.461,- forintot biztosít az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséből eredeti előirányzatként, melyből 

a) bruttó 744.915,- forint a pályázatban támogatott tartalommal kapcsolatos 

önkormányzati önerő, 

b) bruttó 32.546,- forint saját a pályázatban nem támogatott tartalomhoz kapcsolódó 

önkormányzati önerő. 

5. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció során felmerülő nyilatkozatok, 

szerződések és egyéb dokumentációk aláírásával. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: 2018.02.28.” 
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II.19.) határozata VP6-19.2.1-

62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, 

meglévők fejlesztése elnevezésű pályázat beadásáról:  

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi 

kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra 

pályázatot nyújt be, új kamerarendszer kialakítására vonatkozóan, 

3. a 2. pontban lévő beruházást az enyingi 1228/1, 1230, 1474/45, 2293, 2295/1 és a 1474/58 

hrsz.-ú ingatlanokon kívánja megvalósítani, 

4. a 2. pontban lévő beruházáshoz bruttó 777.461,- forintot biztosít az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséből eredeti előirányzatként, melyből 

a) bruttó 744.915,- forint a pályázatban támogatott tartalommal kapcsolatos 

önkormányzati önerő, 

b) bruttó 32.546,- forint saját a pályázatban nem támogatott tartalomhoz kapcsolódó 

önkormányzati önerő. 

5. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció során felmerülő nyilatkozatok, 

szerződések és egyéb dokumentációk aláírásával. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  2018.02.28. 

 









Pályázatban nem 

elszámolható

Támogatás (90 %) 8 000 000 Támogatás (90 %) 6 704 238

Önerő (10 %) 800 000 Önerő (10 %) 744 915 32 546 Önerő 10 % 744 915

Összesen (bruttó, Ft) 8 800 000 Összesen (bruttó, Ft) 7 449 153
költségkorlátok 

fennmaradó része
32 546

Összesen (bruttó, 

Ft)
777 461

Költségsorok
Pályázatban 

elszámolható

Pályázatban nem 

elszámolható

(%) Ft, bruttó bruttó (Ft) bruttó (Ft)

6353 - Projekttel készítés Tervezés 2 176 000 148 983 877

6350 - Marketing, 

kommunikáció;
1 88 000 0

6349 - Egyéb műszaki 

szolgáltatás (műszaki 

jellegű szolgáltatások) 

1 88 000 0

6352 - Kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítása;
0,5 44 000 37 246 31 669

6354 - 

Projektmenedzsment
2,5 220 000 0

6334-Terület 

előkészítése
2 176 000 0

6348-műszaki ellenőr 0,5 44 000 0

Összesen (bruttó, Ft) 792 000 186 229 32 546

Összesen (bruttó, Ft)

Kivitelezés

10 db kamera 

kivitelezési 

munkálatai és a 

hálózat

7 262 924

Tervezés Napelem 35 560

eon 114 300

Nyílvánosság
Fejér Megyei 

Hírlap
68 915

Teljes Beruházás 

összesen
7 481 699

149 860

Önkormányzati költségvetésből 

kerül megfizetésre

Teljes beruházás számítása

218 775

Maximális mértéke

Pályázati felhívás szerint pályázatban -tervezett



Önkormányzati Térfigyelő Rendszer 

Műszaki ismertető 

Bevezető 

Enying Város Önkormányzat által kijelölt pontokon, térfigyelő kamerák kerülnek 
felszerelésre. 

A rendszerre vonatkozó tulajdonságok 

A közbiztonsági térfigyelő rendszer biztosít mozgó, valós idejű színes képátvitelt a kamerák 
felszerelési helye és a megfigyelő központ között. A tárolt képanyag bármikor visszakereshető, 
kinyomtatható, CD-, DVD lemezre, külső merevlemezre átmásolható. A kép tárolása a hatályos 
jogszabályok szerint, illetve annak feldolgozása, visszakeresése digitális rendszerben történik. 
A rendszer több lépésben bővíthető, moduláris felépítésű. A rendszer felépítése biztosítja a 
későbbiekben történő szakaszos bővítéseket úgy, hogy a korábban telepített rendszer központi 
és külső elemei csere nélkül továbbra is felhasználhatók. A kamerák és tartozékaik, a központi 
egységek típusválasztásánál figyelembe van véve a kor követelményeinek megfelelő, korszerű, 
megbízható, időjárásálló típusok. A rendszer központja a kijelölt helyiségben kerül 
elhelyezésre, mely helyiséget és az erősáramú hálózati csatlakozás lehetőségét az 
önkormányzat biztosítja. 

Műszaki tartalom 

Kamerák 

Hikvision-DS-2CD4B36FWD-IZS(2.8-12mm) - 3 Mpx IP kültéri kompakt, Varifokális, 
H.265, DarkFighter, valós WDR, IR:30m, 2048x1536@25 fps, Alarm I/O, 2WA, VCA, PoE, 
IP67 
A Hikvision IP kamerák Darkfighter sorozata korszerű eszközök, amelyeket arra terveztek, 
hogy nagyon rossz fényviszonyok mellett is működjenek. A sorozat képes rögzíteni éles, színes 
képeket még rendkívül rossz fényviszonyok között is. Összehasonlítva a hagyományos IP 
kamerákkal, az eredmény kristálytiszta kép lesz. Rendkívül nagy érzékenységgel, széles 
dinamika tartománnyal rendelkezik (WDR). 

Video rögzítő 

Hikvision-DS-7608NI-K2 8/16 csatorna - egy modern, IP-hálózati videorögzítő, amely a 
felügyelet IP kamerája megapixeles felbontását képes rögzíteni és lejátszani, akár 8 MP-ig. A 
független HDMI (akár 4K) és a VGA (1080p) monitor kimenete különböző elrendezésű 
képeket biztosít. Minden monitor megjelenítheti a videót bármelyik kamerából, bármilyen 
képernyőelosztásban. 

Adatátvitel 
A kamerák képeit külön engedélyhez nem kötött 5 GHz-es mikrohullámú szabadsávban 
működő Ubiquiti airMAX mikrohullámú rádiós rendszer továbbítja.  



Wireless eszközök 

LBE-5AC-23 - Ubiquiti airMAX AC kliens, Közepes távolságú, gyors, 5 GHz-es pont- pont, 
vagy pont-multipont kapcsolatokhoz kliensnek kiváló. 

- Ultrakönnyű szerkezeti kialakítás 
- Egyszerűen, gyorsan telepíthető 
- 2x2 MIMO airMAX AC technológia 
- Precíz, gömbcsuklós pozicionálás 
- Antenna nyereség: 23dBi 
- 24V Gigabites POE táp tartozék 

LBE-5AC-16-120 - Komplett, 5 GHz-es, airMAX ac bázisállomás nagy adatátviteli 
sávszélességű pont-multipont kapcsolatokhoz. 

- airMAX ac rádió (2x2 MIMO) 
- Integrált 16dBi-es, 120° szektor antenna 
- Kimenő teljesítmény max 25dBm 
- 1x Gigabit ethernet port 
- Precíz, gömbcsuklós pozicionálhatóság 

PBE-5AC-300 - Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk nyílásszögű pont-pont, vagy pont-
multipont kapcsolatokhoz. 

- 2x2 MIMO ac TDMA kliens 
- 22 dBi antenna nyereség 
- 25 dBm kimenő teljesítmény 
- 30 cm-es parabolatükör 
- 1x 10/100/1000MB LAN port 

Felügyeleti eszközök 

MikroTik RB750Gr3 router 

- MT7621A dual 880 MHz CPU 
- 256MB RAM memória 
- USB 2.0 
- IPsec hardveres gyorsítás 

Számítógép - Intel Core i5 (i5-6500), 8GB DDR4, RAM zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 
64 bit 
Monitor - SAMSUNG S24D330H 24" 

Szigetüzemű napelemes rendszer 

250Wp polykristályos napelem, Victron Blue Solar 75/15 MPPT töltésszabályzó, Banner 
Energy Bull 100Ah munka akkumulátor. 50W-os fogyasztó működtethető egyhuzamban 11 
órán keresztül. 



Műszaki leírás 

A kameraállomásokat és tartozékait, energia vételezése a meglévő E.ON oszlopokról történik 
a telepített szekrényeken keresztül, szekrényeként 800VA kapacitású szünetmentes 
tápellátással. A kamerák elhelyezés úgy lesz kialakítva, hogy a kamerák wireless antennái 
optikai rálátással rendelkezzenek a központi fejállomásra. A hálózat zártláncú és titkosított 
csatornán üzemel. 

A két központ között internet alapú VPN hálózat biztosítja a kommunikációt. 
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Gyártó: Hikvision
Hikvision-DS-2CD4B36FWD-IZS(2.8-12mm)

Garancia idő: 3 Év

3 Mpx IP kültéri kompakt, Varifokális, H.265, DarkFighter, valós
WDR, IR:30m, 2048x1536@25 fps, Alarm I/O, 2WA, VCA, PoE,
IP67

       

       

Részletes műszaki specifikáció
Megnevezés Hikvision-DS-2CD4B36FWD-IZS(2.8-12mm)
Videórendszer IP, PAL
Megapixel 3
Kategória Professzionális
Kivitel Compact
Maximális felbontás @ fps 2048x1536@25fps
Hely Kültéri
Védettség IP67

Beállítható felbontások 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720,
704x576, 640x480, 352x288, 320x240

CCD 1/2,8" CMOS
Érzékenység 0,007 Lux
Objektív Varifokális
Fókusztávolság mm 2,8 - 12 mm
Látószög 33° - 88°
Fókusz mód Autofókusz
Motoros zoom 4x
Írisz DC írisz (autoírisz)
Éjszakai mód Mechanikus D/N
Infrareflektor Beépített, fényérzékelővel
IR megvilágítási távolság 30 m
Elektronikus zársebesség 1 - 1/100000
Záridő Auto
Tömörítés H.264, H.265
ROI Van
Folyosó üzemmód Van
Multicast Van
AGC Van
Zajcsökkentés 3D DNR
Széles dinamikatartomány Valós WDR
Ellenfény kompenzáció BLC, HLC, EIS
Mozgásérzékelés Van
Privát zóna Van
Analitika VCA

Riasztás
Mozgás,Behatolás,Vonalátlépés,Otthagyott
tárgy,Elveszett
tárgy,Arcfelismerés,Letakarás,Hálózatvesztés,IP-ütközés

Beállítási felület WEB
Riasztás bemenet 1
Relé kimenet 1

Csatlakozók LAN/PoE, DC-in, CVBS, Mic in, Line Out, Digital in, Relay
out

SD kártya kapacitás Max. 128 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés

https://www.powerbizt.hu/hikvision
https://www.powerbizt.hu/pictures/6032/56d1988a597bbe246d1756fc416202c1/2.jpg
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Hálózati protokoll
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Tápellátás 12 V DC, PoE 802.3at
Max teljesítményfelvétel 15 W
Üzemi hőmérséklet -30 °C - +60 °C
Méret 348,4x114,2x111,7 mm
Tömeg 1900 g
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Gyártó: Hikvision
Hikvision-DS-7608NI-K2

Garancia idő: 3 Év

Önálló NVR, 8 csat., 2 SATA HDD, max 8 Mpx, 50 fps, 60 Mbps IP
kamera sábszélesség

       

   

Részletes műszaki specifikáció
Megnevezés Hikvision-DS-7608NI-K2
Videorendszer IP, Csak IP
Megapixel 8
Kategória Önálló NVR
Csatornaszám 8 csatorna
Tömörítés H.265, H.264+, H.264
Kommunikációs sebesség
kamerák felől 60 Mbit/s

Kommunikációs sebesség
kliensek felé 80 Mbit/s

Felvételi sebesség 50 fps / csatorna

Rögzítési felbontás 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CI
F/CIF/QCIF

Videó bemenetek 1 LAN (8 IPC)
Videó kimenetek HDMI, VGA
Videó kimenetek
felbontása Full HD (1920x1080), 4K (3840x2160)

Audió bemenetek 8 kamerából + 1 RCA (a kétirányú audiónak)
Beépíthető merevlemezek
száma 2 db 3,5" SATA HDD (max: 6 TB / HDD)

USB csatlakozók 2xUSB 2.0
LAN 1 x 10/100 Mb Ethernet
Operációs rendszer Embedded Linux
Menü Magyar nyelvű menü
Rögzítési módok Folyamatos, ütemezett, mozgásérzékelés
Mentés eszköze USB pendrive, USB HDD, USB CD / DVD RW, LAN

PC szoftver Internet Explorer, Firefox, iVMS4200 (Windows PC), Safari,
iVMS4200 (MAC OSX)

Mobil kliens iPhone, Android: iVMS4500
Tartozékok Egér, CD, tápegység
Üzemi hőmérséklet -10 C° - 55 °C
Tápfeszültség 12 V DC
Teljesítmény felvétel Maximális teljesítményfelvétel HDD nélkül: 10W
Méret 315×240×45 mm
Videoanalitika Hikvision IP VCA kamerákból
Kétirányú hangkapcsolat van
Visszajátszás megjelenítés
saját felületen 8 csatorna

Gyártói DDNS HiDDNS
Felhő alapú elérés EZVIZ Cloud P2P

https://www.powerbizt.hu/hikvision
https://www.powerbizt.hu/pictures/5741/2c2bd7ab0c3a1b51b1f09c3068eb4aff/2.jpg
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Technikai 
Ház

44m

LBE-5AC-23

LBE-5AC-23

LBE-5AC-23

Polgármesteri 
Hivatal Enying

LBE-5AC-23

LBE-5AC-23

LBE-5AC-23

LBE-5AC-23

Nepomuki Szent 
János templom

INTERNET

INTERNET

LBE-5AC-16-120

2 x LBE-5AC-16-120

PBE-5AC-300

PBE-5AC-300
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S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség
Anyag 

egység
Díj egység

Anyag 

összesen
Díj összesen

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10 138 790 Ft 28 000 Ft 1 387 900 Ft 280 000 Ft

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1 43 936 Ft 8 400 Ft 43 936 Ft 8 400 Ft

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1 70 577 Ft 8 400 Ft 70 577 Ft 8 400 Ft

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4 56 700 Ft 226 800 Ft

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10 7 800 Ft 8 400 Ft 78 000 Ft 84 000 Ft

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7 18 586 Ft 28 000 Ft 130 102 Ft 196 000 Ft

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3 22 640 Ft 28 000 Ft 67 920 Ft 84 000 Ft

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2 24 122 Ft 28 000 Ft 48 244 Ft 56 000 Ft

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10 13 999 Ft 8 400 Ft 139 990 Ft 84 000 Ft

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3 35 988 Ft 8 400 Ft 107 964 Ft 25 200 Ft

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2 3 000 Ft 8 400 Ft 6 000 Ft 16 800 Ft

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3 1 420 Ft 8 400 Ft 4 260 Ft 25 200 Ft

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10 3 284 Ft 32 840 Ft

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7 37 448 Ft 8 400 Ft 262 136 Ft 58 800 Ft

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100 220 Ft 22 000 Ft

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34 250 Ft 8 500 Ft

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8 35 940 Ft 287 520 Ft

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
klt 1 120 000 Ft 120 000 Ft

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5 25 000 Ft 15 000 Ft 125 000 Ft 75 000 Ft

20. E.on tervezés db 1 90 000 Ft 90 000 Ft

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp napelemmel

db 2 320 000 Ft 80 000 Ft 640 000 Ft 160 000 Ft

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1 28 000 Ft 28 000 Ft

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1 220 000 Ft 8 400 Ft 220 000 Ft 8 400 Ft

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1 38 949 Ft 38 949 Ft

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1 150 000 Ft 150 000 Ft

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1 240 000 Ft 240 000 Ft

27. Kiszállási díj klt 1 90 000 Ft 90 000 Ft

Összesen 4 068 638 Ft 1 768 200 Ft

Áfa 1 098 532 Ft 477 414 Ft

Bruttó (Ft) 5 167 170 Ft 2 245 614 Ft

Ajánlati ár összesen (Bruttó, Ft) (Anyag összesen+ Díj összesen) 7 412 784 Ft



Az, ilrajfinlat 6ru6nyess6ge: 2018. december 31.

Mell6klet: miiszaki leirSs

Az 6rajinlatk6r6sben leirt feladatok teljesit6s6hez sziiks6ges saktud6ssal 6s jogosultsigokkal
rendelkeziink (vagy alviilalkoz6nk rendelkezik), az arajinlatkirdsben megielenitettkdtelezettsdgeket,
fe ltdteleket elfo gadj uk.

Kelt: Sidfok, 2a1 8.0 1.23

PH

FROIN F Teehnolog-Y Kft'
8600 Si6fok, F6 t*r E'
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2. szdmrt melldklet

I\MLATKOZAT A KTZARO OKOKROL, VALAMINT A PTMZ{iCTTT.GAZDASAGI,
ILLETYE A NT(ISZATA-SZAKMAI ALKALMASSAGROL

Alulirott S6rds Attila, mint a(z) Proinf Technologt Kft, 8600 Sitifok F6 tdr 8. ajr{nlattev6
c6gfegyz6sre&6telezetts6gv6llal6sra jogosult k6pvisel6je l/P6-19.2.1-62-8.1.6^17 szdmrt ,,Telepilldsi
kLzbiztonsdg nfveldse: fij tdrsdgi kamerarendszerek kialak{tdsa, megldvdk fejlesztdse" elnevez6sii
piiyilzat keretein belrdll kamera rendszer kidpitdse ds telepitdse thrglban tirryfi Ara3,enU*er6s sor6n
ezennel felel6ss6gem tudatr{ban

nyilatko zom,

hogy

- Tfrsasigunkkal szemben az ArajdnlatkSr6sben elfiirtl<izfur6 okok nem rilInak fenn,
- Tdrsasfgunk 6tl6that6 Os az Aralanhtk6rdt6l f&ggetlen stnwernt,
- Tdnsas6gunk megfelel az Arajinlatk6r6sben eldfrt p6nziiryi-gazdasig 6s mfiszaki-

szakmai feltdteleknelc

Kelt: siSfak 2a18,0 1.23

c6gszeri alilirhs

PH

PROINF TerhnsrygY K$t".^^l*ffi-*f,1ltfu



Árazatlan anyagmennyiségi kimutatás

S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
kelt 1

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5

20. E.on tervezés db 1

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp napelemmel

db 2

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1

27. Kiszállási díj klt 1



1. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP 

VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú „Települési közbiztonság növelése: új térségi kamerarendszerek 
kialakítása, meglévők fejlesztése” elnevezésű pályázat keretein belül kamera rendszer kiépítése és 

telepítése tárgyban 
Ajánlatkérő: 
Enying Város Önkormányzata 
(adószáma:15727385-2-07) 
Viplak Tibor polgármester 
8130 Enying, Kossuth L. u. 26 

Árajánlattevő adatai: 
Árajánlattevő neve: Comp-Harmony Kft. 

Árajánlattevő székhelye (címe): 
8248 Nemesvámos, József 
Attila utca 29. 

Árajánlattevő cégjegyzékszáma: 19-09-516417 
Belföldi adószáma: 24371023-2-19. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10408155-50526686-89481008 
Képviselő neve, beosztása: Lajtai Tamás, ügyvezető 

A kapcsolattartó adatai: 
Kapcsolattartó személy neve: Lajtai Tamás 
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil 
száma: 

+36 30 387 4993 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: lajtait@gmail.com 

Ajánlat tárgya: az ajánlati felhívás 2. pontjában foglaltak alapján 



Az árajánlat érvényessége:  2018. december 31. 
Melléklet:    műszaki leírás 

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal 
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, 
feltételeket elfogadjuk. 

Kelt: Nemesvámos, 2018.01.22 

cégszerű aláírás 

PH 



S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség
Anyag 

egység
Díj egység

Anyag 

összesen
Díj összesen

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10 140 856 Ft 28 000 Ft 1 408 560 Ft 280 000 Ft

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1 46 879 Ft 8 800 Ft 46 879 Ft 8 800 Ft

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1 73 587 Ft 8 800 Ft 73 587 Ft 8 800 Ft

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4 52 870 Ft 211 480 Ft

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10 6 800 Ft 8 800 Ft 68 000 Ft 88 000 Ft

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7 19 587 Ft 28 000 Ft 137 109 Ft 196 000 Ft

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3 24 873 Ft 28 000 Ft 74 619 Ft 84 000 Ft

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2 23 980 Ft 28 000 Ft 47 960 Ft 56 000 Ft

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10 14 698 Ft 8 800 Ft 146 980 Ft 88 000 Ft

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3 38 971 Ft 8 800 Ft 116 913 Ft 26 400 Ft

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2 2 990 Ft 8 800 Ft 5 980 Ft 17 600 Ft

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3 1 460 Ft 8 800 Ft 4 380 Ft 26 400 Ft

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10 3 458 Ft 34 580 Ft

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7 39 875 Ft 8 800 Ft 279 125 Ft 61 600 Ft

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100 228 Ft 22 800 Ft

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34 248 Ft 8 432 Ft

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8 42 871 Ft 342 968 Ft

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
klt 1 125 000 Ft 125 000 Ft

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5 25 000 Ft 15 000 Ft 125 000 Ft 75 000 Ft

20. E.on tervezés db 1 90 000 Ft 90 000 Ft

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp napelemmel

db 2 340 000 Ft 80 000 Ft 680 000 Ft 160 000 Ft

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1 28 000 Ft 28 000 Ft

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1 219 990 Ft 8 800 Ft 219 990 Ft 8 800 Ft

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1 39 890 Ft 39 890 Ft

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1 150 000 Ft 150 000 Ft

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1 280 000 Ft 280 000 Ft

27. Kiszállási díj klt 1 110 000 Ft 110 000 Ft

Összesen 4 220 232 Ft 1 843 400 Ft

Áfa 1 139 463 Ft 497 718 Ft

Bruttó (Ft) 5 359 695 Ft 2 341 118 Ft

Ajánlati ár összesen (Bruttó, Ft) (Anyag összesen+ Díj összesen) 7 700 813 Ft



2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI, 
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL 

Alulírott Lajtai Tamás, mint a(z) Comp-Harmony Kft. 8248 Nemesvámos, József 
Attila utca 29. ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője VP6-19.2.1-62-
8.1.6-17 számú „Települési közbiztonság növelése: új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők 
fejlesztése” elnevezésű pályázat keretein belül kamera rendszer kiépítése és telepítése tárgyban tárgyú 
Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 

hogy 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn, 
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet, 
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-

szakmai feltételeknek. 

Kelt: Nemesvámos, 2018.01.22 

cégszerű aláírás

PH



Árazatlan anyagmennyiségi kimutatás

S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
kelt 1

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5

20. E.on tervezés db 1

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp napelemmel

db 2

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1

27. Kiszállási díj klt 1



l. sziutrti melldklet

A.TAI{I,ATI AD,{TLAP

VP5- I q.2. I -62-8.1 .6-17 sziunit,,'feleptilesi kozbixonsag noveldse: irj tdrsdgi karnerarendszerek

kialakit6sa. megldvok fejlesztdse" elnevezdsii pil-vdzat keretein beliil kamera rendszer kidpitdse ds

telepitdse t;irgyban

Aj{nlatk616:
Enying V6ros Onkormdnyzata
(adosz6rna : 1 57 27 3 85 -2-01 )
Viplak Tibor poigdrffi ester

8130 Enving, Kossullr L. u.26

Arajinlattev6 adatai:
Araj6nlattevii neve:

Araj 5n lattevo sz6khelye (cirne):

Araj dn lattevo cegiegl'zdksz6rna:
Bell'iildi ad6szdma:

Pdnzforgahni j elzosz6m :

Kipviselo neve. beosztdsa:

A kapcsolattartd adatai:
Kapc so lattart6 szemr! l,v n eve :

Kapcsolallart6 szemdly telefon vagy'

szima:
Kapcsolattart6 szemily' e-mai I cime:

MAXTEL COhISLTLTING 2OOO Kft.
865 I IJalatorrszabadi. .4rpa,l tttcr g.

i 4-09-303809
25246436-2-14
1 1 1 $A 40-20062448-00000000

Vali, Attila Tibor. {ig.vvezett-r

V{ly Attila Tibor
,rrnhil

-i6 l0 927 :i90

n'a[1'g)rnaxtel.hrr

Ajfnlat tirgyaz az ajdnlati felhivSs 2. ponrjitban foglaltak alapjhn



S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség Anyag egység Díj egység
Anyag 

összesen
Díj összesen

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10 143 787 Ft 30 000 Ft 1 437 870 Ft 300 000 Ft

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1 68 230 Ft 12 000 Ft 68 230 Ft 12 000 Ft

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1 81 358 Ft 12 000 Ft 81 358 Ft 12 000 Ft

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4 50 551 Ft 202 204 Ft

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10 8 200 Ft 8 000 Ft 82 000 Ft 80 000 Ft

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7 21 478 Ft 30 000 Ft 150 346 Ft 210 000 Ft

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3 23 845 Ft 30 000 Ft 71 535 Ft 90 000 Ft

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2 25 487 Ft 30 000 Ft 50 974 Ft 60 000 Ft

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10 12 580 Ft 8 000 Ft 125 800 Ft 80 000 Ft

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3 48 564 Ft 8 000 Ft 145 692 Ft 24 000 Ft

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2 3 500 Ft 8 000 Ft 7 000 Ft 16 000 Ft

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3 1 150 Ft 8 000 Ft 3 450 Ft 24 000 Ft

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10 2 958 Ft 29 580 Ft

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7 41 352 Ft 8 000 Ft 289 464 Ft 56 000 Ft

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100 218 Ft 21 800 Ft

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34 236 Ft 8 024 Ft

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8 38 954 Ft 311 632 Ft

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
klt 1 140 000 Ft 140 000 Ft

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5 25 000 Ft 15 000 Ft 125 000 Ft 75 000 Ft

20. E.on tervezés db 1 90 000 Ft 90 000 Ft

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp 

napelemmel
db 2 380 000 Ft 80 000 Ft 760 000 Ft 160 000 Ft

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1 28 000 Ft 28 000 Ft

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1 218 000 Ft 8 000 Ft 218 000 Ft 8 000 Ft

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1 42 587 Ft 42 587 Ft

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1 200 000 Ft 200 000 Ft

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1 240 000 Ft 240 000 Ft

27. Kiszállási díj klt 1 90 000 Ft 90 000 Ft

Összesen 4 372 546 Ft 1 855 000 Ft

Áfa 1 180 587 Ft 500 850 Ft

Bruttó (Ft) 5 553 133 Ft 2 355 850 Ft

Ajánlati ár összesen (Bruttó, Ft) (Anyag összesen+ Díj összesen) 7 908 983 Ft



Az irajinlat 6rv6nyess6ge: 2018. december 31.

Mell6klet: miiszaki leiris

Az {rajirnlatk6r6sben leirt feladatok teljesitds6hez sziiks6ges szaktudiissal ds jogosults6gokkal

rendelkeziink (vagy alvdllalkazink rendelkezik), az Srajinlatkdrdsben megielenitett kdtelezettsdgeket,

felt6teleket el fogadj uk.

Kelt: Balaton szabadi, 20 18.0 1 .22

c6gszerii al{irfs

PH



Árazatlan anyagmennyiségi kimutatás

S.sz. Megnevezés Műszaki adatai Egység Mennyiség

1.
DS‐2CD4B36FWD‐IZS  IP 

csőkamera 

 (2.8‐12mm) 3 MP WDR Darkfighter Lite 

motoros zoom EXIR
db 10

2.
DS‐7608NI‐K2  8 csatornás 

NVR

80Mbps rögzítési sávszélességgel; 24/7 

alkalmazásra riasztási ki/bemenettel
db 1

3.
DS‐7616NI‐K2 16 

csatornás NVR

 160Mbps rögzítési sávszélességgel; 

riasztási ki/bemenettel
db 1

4.
Biztonságtechnikai 

merevlemez

WD60PURZ WD Purple; 6 TB bi 24/7 

alkalmazásra
db 4

5. Rögzítés
Metz oszlopra szerelhető kameratartó 

szett.
db 10

6. LBE‐5AC‐23

Ubiquiti airMAX AC kliens. Közepes 

távolságú, gyors, 5 GHz‐es pont‐ pont, 

vagy pont‐multipont kapcsolatokhoz.

db 7

7. LBE‐5AC‐16‐120

Komplett, 5 GHz‐es, airMAX ac 

bázisállomás nagy adatátviteli 

sávszélességű pont‐multipont 

kapcsolatokhoz

db 3

8. PBE‐5AC‐300

Nagy adatátviteli sávszélességű, szűk 

nyílásszögű pont‐pont, vagy pont‐

multipont kapcsolatokhoz.

db 2

9. RB750Gr3 MikroTik Router db 10

10. Rack szekrény
19" egyrészes, 635mm magas, 450mm 

mély, 600mm széles
db 3

11. Antenna konzol Tető, cserép alá 50 cm magas db 2

12. Antenna konzol Falra szerelhető 20‐as db 3

13. POE tápfeladó
Négy portos Power Over Ethernet 

tápfeladó
db 10

14. Elosztószekrény Szerelőlappal IP66 400x400x200 mm db 7

15. FTP kábel Kültéri ( feszítős) m 100

16. UTP kábel CAT.5 FTP szerelt patch kábel 0.5 m db 34

17. Szünetmentes
APC Back-UPS BX 950VA szünetmentes 
tápegység

db 8

18.
Szerelési segédanyag Csatlakozó szerelvények, védőcső, csavar, 

kötő doboz, stb.
kelt 1

19. OCSD doboz 

Az oszlopcsatlakozó dobozok az E.ON 

Hungária Zrt. áramhálózati oszlopaira 

lesznek felszerelve

db 5

20. E.on tervezés db 1

21. Napelem
Szigetüzemű rendszer 250Wp napelemmel

db 2

22.
Napelem rendszer 

tervezés
1

23. Felügyeleti PC
Intel Core i5 (i5‐6500), 8GB DDR4, RAM 

zl33lvlhz, 1TB HDD, WIN10 Prof 64 bit
db 1

24. Monitor SAMSUNG S24D330H  24" db 1

25.

Programozás, oktatás, 

üzembe helyezés, átadás 

dokumentáció

klt 1

26.
Kosaras emelő szállítás és 

bérleti díj
klt 1

27. Kiszállási díj klt 1



2. szdmt melldklet

N-nLATKOZAT AKTZARO OKOKROL, VALAMTNT A PENZtiGYI-GAZDASAGI,
ILLETYE A MUSZAIil-SZAKMAI ALKALMASSAGROL

Alulirott hily Attila Tibor, mint a(z) MAXTEL CONSULTING 2000, 8651 Balatonszabadi, Arpdd
utca 9. ajinlattev6 c6gjeryz6srelkd,telezettsfgvdllal6sra jogosult kdpvisel6je VP6-19.2.1-62-8.1.6-17

szdmil ,,Telepiildsi kdzbiztonsdg nbveldse: *j tdrsdgi ksmerarendszerek hialakitdsa, ntegldvdk

fejlesztdse " elnevez6sii phlyinat keretein bel:d,l kamera rerudszer kiipitdse ds telepitdse tfirgyban targytr
Araj6nlatk6r6s sor6n ezennel felel6ssEgem tudat6ban

nyilatkozom)

hogy

- Tdrsasrigunkkal szemben az Arajinlatk6resben elfiirtkizfurb okok nem rlllnak fenn,
- Tdrsasigunk r{tL{that6,6s az Arajinlatk6rSt6l fiiggetlen szew ezet,
- Tdrsasigunk megfelel az Ara;rlntatt<Or6sben elhirt pbnziigyi-gazdas6gi 6s miiszaki-

szakmai felt6teleknek.

Kelt: Balatonszabadi, 2018.01 .22

//

//^/
cdgszeni ah$s
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Iker István méltányossági kérelme (Semmelweis u. 38.) 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Diószegi Anna 

Iktatószám: 01/940-2/2018 
 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé Iker István méltányossági kérelmével 

kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés Képviselő-testület általi sürgősségi tárgyalását a 

birtokbaadás módosított határidejéig történő kötelezeti teljesítés lehetőségének biztosítása 

indokolja. 

 

1. Előzmények 

 

Mint ismeretes Enying Város Önkormányzata a Képviselő-testület 319/2017. (VIII. 30.) határozata 

alapján, a 8130 Enying Semmelweis utca 38. szám alatti, 1474/18 helyrajzi számú lakóházat 13 000 

0000 Ft, azaz tizenhárommillió forint vételáron megvásárolta. A vételárból 10 000 000 Ft 2017. 

évben kifizetésre került a „Zöld város, Enying” című projekttel kapcsolatos pályázat terhére, míg a 

második részlet, 3 000 000 Ft a 2018-as költségvetés terhére került kiegyenlítésre. 

 

Iker István (továbbiakban: eladó) és Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: vevő) 

2017.09.22. napján kelt Adásvételi Szerződése (továbbiakban: szerződés) értelmében, eladónak 

legkésőbb 2018.01.31-ig birtokba kellett volna adnia a fent megnevezett ingatlan. Birtokbaadás mai 

napig nem történt meg, várható időpontja: 2018.02.22. napja. Szerződés szerint eladónak 

2018.02.01. napjától 5.000,- forint/ nap kötbért kell fizetni vevőnek, az ingatlan vevőnek történő 

birtokba adásáig. 

A mellékelt kérelem az említett kötbér megfizetésének elengedésére irányul. 2018. 02. 22.-én 

történő birtokbavétel esetén a kötbér számított összege: 110.000,- forint. 

 

A kötbér egy a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség, tulajdonképpen egy önként 

vállalt olyan szerződés megerősítés, amely nemcsak általában a teljesítést kívánja biztosítani, 

hanem olyan egyéb szerződésszegés megelőzésére is szolgál, mint a késedelem, a hibás teljesítés, a 

meghiúsulás (azaz a teljesítés elmaradása), vagy bármi más, amit a szerződő felek lényeges és 

súlyos szerződésszegésnek minősítenek (erre példát kreálni nehéz, de például ilyen lehet a 

haladéktalan akadályközlés elmulasztásának kötbérrel való szankcionálása). 

 



Az adásvételi szerződés szerint a késedelmes teljesítés miatt a kötelezettnek kötbérfizetési 

kötelezettsége keletkezett, amit a jogosult (önkormányzat) követelhet a kötelezettől. Természetesen 

a kötbérfizetési kötelezettség – lévén egy közös akaratból származó szerződésből eredő kötelezetti 

vállalásról és annak jogosult általi elfogadásáról van szó – megfizetése alól a jogosult mentesítheti a 

kötelezettet, akár oly módon, hogy új határidőt tűz a teljesítésre, akár oly módon, hogy nem követeli 

meg a kötbér megfizetését (lemond a kötbérről). A jogosult nevében ilyen jognyilatkozatot a 

képviselő-testület tehet. 

 

Felhívom a t. Képviselő-testület figyelmét, hogy a döntés meghozatala során elsősorban azt 

szükséges mérlegelni, hogy a kötelezett mellékkötelezettség alóli mentesítése esetén a teljesítés ne 

váljon parttalanná, a szerződés kellően megerősített legyen a teljesítésre. Mérlegelendő tény 

továbbá – tekintve, hogy a kötbérnek minimálkárátalány-jelleg szerepe is van –, hogy az 

önkormányzatnak származik-e hátránya abból, hogy a szerződés teljesítése hibásan/késedelmesen 

történik. Mint ahogy arra már a fentiekben utaltam, az ingatlanvásárlásra a Zöld város projektben 

történő hasznosítás miatt volt szükséges, így az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy az ingatlant 

mielőbb birtokba vegye. 

 

Kérem a tisztelt Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

2. 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 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

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

4. melléklet 

 Méltányossági kérelem 

 319/2017. (VIII.30.) határozat 

 Meghiúsult ingatlan birtokbaadási átadás- átvételi jegyzőkönyv 

 

 

Enying, 2018.02.14. 

  

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2018. (II.19.) 

határozata Iker István méltányossági kérelméről: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. tudomásul veszi Iker István tájékoztatását az ingatlan birtokbaadás tervezett időpontján túli 

átadásáról, 

3. új határnapot tűz a birtokbaadásra (2018. február 22.), mely határnapig a kötbérigényétől 

eltekint, amennyiben legkésőbb ezen a napon a kötelezett teljesít, amennyiben nem, úgy a 

teljes kötbért érvényesíti. 

 

  

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: értelemszerű” 

 

VAGY 

   

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2018. (II.19.) 

határozata Iker István méltányossági kérelméről: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. tudomásul veszi Iker István tájékoztatását az ingatlan birtokbaadás tervezett időpontján túli 

átadásáról, 

3. a szerződésből eredő kötbérigényéről nem mond le. 

  

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: értelemszerű” 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2018. (II.19.) határozata Iker István 

méltányossági kérelméről: 

 A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. tudomásul veszi Iker István tájékoztatását az ingatlan birtokbaadás tervezett időpontján 

túli átadásáról, 

3. új határnapot tűz a birtokbaadásra (2018. február 22.), mely határnapig a 

kötbérigényétől eltekint, amennyiben legkésőbb ezen a napon a kötelezett teljesít, 

amennyiben nem, úgy a teljes kötbért érvényesíti. 
 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: értelemszerű 

  

 

VAGY 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2018. (II.19.) határozata Iker István 

méltányossági kérelméről: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. tudomásul veszi Iker István tájékoztatását az ingatlan birtokbaadás tervezett időpontján túli 

átadásáról, 

3. a szerződésből eredő kötbérigényéről nem mond le. 

 

  

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: értelemszerű” 

 















S Ü R G Ő S S É G I  I N D Í T V Á N Y  

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2018. február 19. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 19. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy:   Kroll Vivien kérelme  

Előterjesztő:  Gebula Béla Ákos PTFB elnök 

Készítette:  Onody Gyula ügyintéző 

  

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:      egyszerű/minősített  

A szavazás módja:                    nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő -testület 

 

Kroll Vivien Enying, Vas Gereben u. 65. szám alatti lakos 2018. január 30-án kérelmet 

nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben jelezte, hogy az enyingi 0194/3 hrsz. (Üszőtelep) 

2,2886 ha gazdasági épület és udvar ingatlan 1,2886ha-os részét bérbe kívánja venni. Az 

ingatlan többi részére a 317/2017. (XII. 20.) sz. PTFB határozat alapján bérleti 

szerződéssel rendelkezik 2018. 01. 01-tól 2018. 12. 31-ig.  

A hasznosítás célja: mobil istállók, edzőpálya kialakítása, az épület tárolóként való használata, 

parkosításra és a közművek helyreállítására. 

A tárgyi ingatlan nem szerepel az Önkormányzat 2018. évben bérbe adni tervezett 

ingatlanai között.   

A sürgősséget indokolja, hogy a kérelmező 2018. március 12-i határidővel pályázatot 

kíván beadni, melyhez szüksége van a mielőbbi döntésre, bérleti szerződés megkötésére. 

Felhívom a tisztelt Bizottság figyelmét, hogy Enying város önkormányzata képviselő-

testületének 402/2017.(X.25.) számú határozata a felépítménnyel rendelkező 

önkormányzati földterületek minimum haszonbérleti díját 445,885 Ft/m
2
/év összegben 

határozta meg. A minimális bérleti díj éves összege a fentiek alapján: 5 745 674 Ft. 

A testület által megállapított általános díjszabástól való eltéréshez önköltséget szükséges 

számítani. Tekintettel a kérelem benyújtásának időpontjára (2018. január 30.), a rendelkezésre 

álló idő alatt a terület bérbe adásához önköltségszámítás nem készült. A felelős 

vagyongazdálkodáshoz elengedhetetlen, hogy a hasznosításból származó bevétel legalább az 

önkormányzat költségeit fedezze. A minimális bérleti díj meghatározása a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik, így az attól való eltérésre csak javaslatot tehet a t. Bizottság. 

 

Az előzőek alapján 2018. január 31-én a Bizottság és a Képviselő – testület tárgyalta az 

ajánlatot. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2018. (I.31.) határozata a 



0194/3 hrsz-ú ingatlan 1,2886ha-os részének haszonbérbe adásáról kimondja, hogy a 

Képviselő-testület a 0194/3 hrsz-ú ingatlan (Üszőtelep) 1,2886 ha-os részét az épülettel 2018. 

március 01. napjától haszonbérletbe kívánja adni, a bérleti jog hasznosítására a helyben 

szokásos módon versenytárgyalást ír ki, minimális licitdíjként a terület önköltségszámításon 

alapuló összeget, de minimum 600.000 Ft/év bérleti díjat határoz meg, a versenytárgyalásról a 

helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé, felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 

licittárgyalás lebonyolítására.  

Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága a licitdíj megállapításához szükséges 

önköltségszámítást elvégezte, ennek összege:  bruttó 4 240 070,-Ft. 

A bérlőnek az ingatlanon tervezett munkákhoz minden esetben be kell szereznie a tulajdonos 

hozzájárulását.  

A határozati javaslatot mellékelem jelen előterjesztéshez. 

 

1.Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

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

3. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

- mellékletben 

4. melléklet 

- határozat 

- költségösszesítő 

 

 

 

 

Enying, 2018. február 16. 

 

Tisztelettel: 

 

Gebula Béla Ákos  

elnök s. k. 

  

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

(bizottság részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  ___/2018. 

(II. 19.) határozata a 0194/3 hrsz-ú ingatlan 1,2886ha-os részének haszonbérbe 

adásáról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi 

határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület 

 

1. a 0194/3 hrsz-ú ingatlan (Üszőtelep) 1,2886 ha-os részét az épülettel 2018. március 14 

napjától haszonbérletbe kívánja adni azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon tervezett 

munkákhoz Bérlő minden esetben köteles beszerezni a tulajdonos előzetes hozzájárulását, 

 

2. a bérleti jog hasznosítására a helyben szokásos módon versenytárgyalást ír ki, 

 

3. minimális licitdíjként – eltérve a képviselő-testület 402/2017.(X.25.) határozatában 

foglaltaktól - a terület önköltségszámításon alapuló összeget, bruttó 4 240 070,-Ft/év bérleti 

díjat határoz meg,  

 

4. a versenytárgyalásról a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé, 

 

5. megbízza a Polgármesteri Hivatalt a licittárgyalás lebonyolítására. 

 

Felelős: Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: ülést követő 15 nap” 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(Képviselő-testület részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2018. (II. 19.) határozata a 

0194/3 hrsz-ú ingatlan 1,2886ha-os részének haszonbérbe adásáról: 

 A képviselő-testület 

 

1. a 0194/3 hrsz-ú ingatlan (Üszőtelep) 1,2886 ha-os részét az épülettel 2018. március 14 

napjától haszonbérletbe kívánja adni azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon tervezett 

munkákhoz Bérlő minden esetben köteles beszerezni a tulajdonos előzetes hozzájárulását 

 

2. a bérleti jog hasznosítására a helyben szokásos módon versenytárgyalást ír ki, 

 

3. minimális licitdíjként – eltérve a képviselő-testület 402/2017.(X.25.) határozatában 

foglaltaktól - a terület önköltségszámításon alapuló összeg bruttó 4 240 070,-Ft/év bérleti díjat 

határoz meg,  

 

4. a versenytárgyalásról a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé, 

 



5. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a licittárgyalás lebonyolítására. 

 

Felelős: Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: ülést követő 15 nap 
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