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Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 2017. évben 

Zagyvarékas, 2018. június 05. Készítette: Herczeg Andrea  
                                                                        védőnő 
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Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Zagyvarékas községben a Védőnői Szolgálat munkáját Herczeg Andrea védőnő az I. 

védőnői körzetben egész év folyamán, a II-s körzetben Berta Mónika védőnő látta el, 

2017.08.31-ig. Az I-s körzet mellett Herczeg Andrea hétfő és csütörtök napokon helyettesített 

Tiszavárkony községben 2017.08.31-ig, majd 2017.09.01.-től Zagyvarékas II-s védőnői 

körzetében. Szolgálatunknál dolgozik Rab Fruzsina védőnő asszisztensi munkakörben, 

nyelvvizsgája megszerzéséig.  Működtető, fenntartó Zagyvarékas Község Önkormányzata, 

szakmai felettesünk, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

intézetében a járási vezető védőnő.  

Gondozási tevékenységünk fő színterei: várandós gondozás, 0-6 éves korosztály 

gondozási feladatai, nővédelem, bölcsőde, óvoda, általános iskola. 

A védőnői gondozás alapvető módszere a tanácsadás. Az önálló védőnői tanácsadások 

időpontja módosult:  

hétfőn: 0800 - 1000 várandós tanácsadás II-es körzet 

kedden: 0800  - 1000 csecsemő tanácsadás II-es körzet 

  1300  - 1500 csecsemő tanácsadás I-es körzet 

szerdán: 1300 - 1500 várandós tanácsadás I-es körzet 

csütörtökön: Iskola nap  

pénteken: 0730 -1000 mindkét körzetnek egységesen tartunk védőnői fogadóórát. 

A fennmaradó időben történnek a látogatások, iskolai, óvodai munkák, és az 

adminisztrációs feladatok. A gondozott családok rendelkezésére áll még az általános és az 

MSZSZ mozgó szakorvosi tanácsadás lehetősége is.  

2017. év folyamán 66 kismamát gondoztunk Zagyvarékason. Ebből fokozott 

gondozást igényelt 22 fő, 12 fő egészségügyi okok miatt, 6 fő környezeti okok miatt, és 4 fő 

egészségügyi és környezeti okból.  

A veszélyeztetettség fő okai:  

 kiskorúság 

 munkanélküliség 

 dohányzás 

 szerény szociális körülmények 

 elhanyagoló szülői magatartás 

 egészségügyi okok.  
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Védőnői tanácsadáson megjelent kismamák száma, 324 fő. A terhes tanácsadás előírt 

alapvizsgálatait (súly, hosszmérés, vizeletvizsgálat, vérnyomás ellenőrzés, szívhanghallgatás 

stb.) megfelelően felszerelt tanácsadóban végezzük, a súlyméréshez szükséges hitelesített 

mérleget önkormányzatunk biztosítja, vérnyomásmérőnk és szívhanghallgatónk is új, 

korszerű. Jelenleg kismamáinknak a JNK Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 

Rendelőintézetében a nőgyógyászati osztályán történik a várandós gondozás keretében a 

szakorvosi ellátás, pénteki napokon. Az általános orvosi feladatokat Dr. Otrosinka Sylwia és 

Dr. Poroszlai Yvette háziorvosok látják el. Terhes gondozáson 4 alkalommal kell kötelezően 

megjelenni a várandósoknak, akkor jogosultak az anyasági segélyre, 2017-ben minden 

kismama eleget tett ennek. Dohányzó várandós anyák száma 23, növekvő a tendencia sajnos, 

ezért munkánkban továbbra is kiemelt szerepet kap a dohányzás elleni küzdelem, hiszen ez áll 

sok esetben a koraszülések, a csecsemő-kisgyermek kori hurutok, asztmás betegségek 

hátterében.  

Újonnan nyilvántartásba 40 kismamát vettünk fel 2017. évben, ebből 12. hétig 29-en, 

13-28 hét között 11-en jelentkeztek, 28. hét után 0 fő. 

Védőnői gondozásban nem részesült kismama nem volt.  

 Védőnői látogatások száma várandósok esetében 2017-ban 159 alkalom volt. Fontos a 

kismamákkal otthonukban is találkozni, hiszen itt ismerjük meg lakás és élet körülményeit, 

felkészítjük a szülésre, az újszülött fogadására és egyéb problémáikat szívesebben osztják 

meg védőnőjükkel otthonukban. Bármilyen okból fokozott gondozást igénylő kismamákat 

szükség szerint látogatjuk, ha kell a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen. Minden kismamánál 

gondozásba vételtől számított 1 hónapon belül rizikószűrő kérdőívet töltünk ki, mely segíti 

munkánkat. 2017-ben 56 látogatás történt veszélyeztetett terheseknél. Az év folyamán 52 

kismama szült. Halvaszülés 2017-ben nem volt.  

A gyermekágyas anyukákat szülés után 6 hétig látogatjuk és gondozzuk otthonában. 

Legfontosabb cél az anyatejes táplálás minden irányú támogatása, életmód-életvezetési 

tanácsadás, pszichés támogatás, hiszen nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megvisel sok 

anyukát a gyermekszületés első néhány hete. A családtámogatási formákat részletesen 

ismertetjük, hiszen ebben az időszakban kell igényelni a gyermek után járó juttatásokat.  

A védőnői munka következő nagy területe a 0-11 hónapos korosztály. 2017. évben 

nyilvántartott 0-11 hónapos korú csecsemők száma Zagyvarékason 51 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igénylő 7 fő volt, egészségügyi okok miatt 1 fő, környezeti okok miatt 5 fő, 

egészségügyi és környezeti okok miatt 1 fő. 2017-ben 52 újszülött született, ebből 4 

koraszülött volt, fejlődésben visszamaradt 2, fejlődési rendellenesség nem volt. Az 
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újszülötteket otthonukban 6. hétig hetente, majd havonta látogatjuk, itt is használjuk a 

rizikószűrő kérdőívet, percentilis táblát. Segítséget adunk csecsemőtáplálás, védőoltások, 

testi-lelki fejlődés, játék tevékenység, mozgás fejlődés és bármely egyéb témában felmerülő 

kérdésekben. A tavalyi évben 720 védőnői látogatás történt 0-11 hónapos korúaknál, ebből 84 

alkalommal fokozott gondozást igénylőknél. Ennek a korosztálynak másik fő gondozási 

területe a védőnői tanácsadás. Jól felszerelt, szépen berendezett tanácsadónkban minden előírt 

vizsgálatot el tudunk végezni. 1-2-3-4-6-9 hónapban kötelező státusz vizsgálaton vesznek 

részt a csecsemők, ellenőrizzük testi gyarapodásukat és egy fejlődési kérdőívet töltünk ki a 

szülővel közösen, ha elmaradást észlelünk, tovább irányítjuk a problémának megfelelő helyre.  

2-3-4 hónapos korban, kötelező védőoltásokban részesülnek a csecsemők, erről 

előzetesen részletes tájékoztatást kapnak a családok. 

 Az oltóanyagokat negyedévente igényeljük a Népegészségügyi Intézettől. Előírásnak 

megfelelően a tanácsadó hűtőjében tároljuk. A hűtő hőmérsékletét naponta 2-szer 

ellenőrizzük. A csecsemők védőoltásaikat a védőnők által összeállított oltási terv alapján előre 

megbeszélt időpontban kapják meg háziorvosuktól vagy MSZSZ keretében.  

Háziorvosaink Dr. Otrosinka Sylwia és Dr. Poroszlai Yvette a hét minden munkanapján a 

rendelkezésünkre állnak. A gyermek szakorvosi rendelés (MSZSZ) havonta egyszer a hónap 

utolsó szerdáján történik Dr. Matolay Ágnes gyermekorvos által. 2017-ben védőoltás 

elmaradás nem volt Zagyvarékason.  

2017. évben védőnői tanácsadáson megjelent csecsemők száma 411 fő volt. Első 

életévét 51 fő töltötte be, ebből 4 hónapos korig kizárólag anya vagy női tejet kapott 24 fő, 6 

hónapig 17 fő, 12 hónap után is kapott anyatejet 14 fő. Mesterségesen táplált csecsemő 1 volt, 

a tavalyi évi adatokhoz mérve csökkent a szoptatási kedv a kismamáknál. 

Védőnői munkánk kiemelt célja, hogy minden csecsemő a lehető leghosszabb ideig 

kapjon anyatejet. Háztól házig akcióban is szervezünk tejadást, ennek fontos vizsgálatok a 

feltételei a tejadó anya számára, de prioritás, hogy amennyiben lehet, a csecsemő a saját 

édesanyja tejét kapja, hiszen csak az nyújt számára védelmet. Begyűjtött anyatej mennyisége 

háztól házig akció keretében 235 liter volt 2017. év folyamán. 

Zagyvarékason a 12-35 hónapos kisdedek száma 89 fő volt. Fokozott gondozást 

igényelt 11 fő, ebből egészségügyi okok miatt 2 fő, környezeti okok miatt 6 fő, egészségügyi 

és környezeti okok miatt 3 fő. Védőnői látogatások száma 238 alkalom volt, ebből fokozott 

gondozást igénylőknél 50. Látogatások fő céljai a 12-15-18 hónapos oltások, 

státuszvizsgálatok szervezése, 1-2-3 éves kori státusz vizsgálatok időpont egyeztetése, a 

korosztályt érintő problémák (pl.: szobatisztaságra nevelés, beszédfejlődés, közösség szerepe) 
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megbeszélése. Ebből a korosztályból többen bölcsödébe járnak, mert a szülők dolgoznak, ők 

az oltásokról, vizsgálatokról írásos értesítést kapnak. Tanácsadási forgalom 12-35 hónapos 

kisdedeknél 209 fő volt.  

2017-ben nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma 156 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igényelt 18 fő, 7 fő egészségügyi okok miatt, 7 fő szociális okból, 4 fő 

egészségügyi és szociális okból egyaránt. Ez a korosztály már általában óvodába jár. A 

védőnői látogatások száma 118 alkalom volt, fokozott gondozást igénylőknél 28. A 

látogatások céljai 4-5-6 éves státusz vizsgálatok és a 6 éves kori védőoltás szervezése. 

Kiemelten fontos az 5 éves kori vizsgálat, ahol részletes orvosi és védőnői szűrések történnek 

(testi fejlődés, látás-hallásszűrés, RR mérés) szükség szerint szakvizsgálatra utalás. Ennél a 

vizsgálatnál, már a beiskolázásra összpontosítunk, ha valami probléma felmerül, időben kapja 

meg a gyermek a megfelelő fejlesztést. 2017-ben 37-en töltötték be 5. életévüket, vizsgálaton 

mindenki megjelent. 9 gyermeket szűrtünk ki különböző problémákkal, és irányítottuk a 

megfelelő szakvizsgálatra. 

A 6 éves korúak védőoltást kapnak, ismét ellenőrizzük látásukat, hallásukat és 

részletes fejlődési lapot töltünk ki a szülővel együtt. Ha bármilyen probléma felmerül ismét 

szakorvoshoz, fejlesztőhöz irányítjuk a gyermeket. Célunk, hogy valóban iskolaérett gyerekek 

kerüljenek az iskolába. A beiskolázandókról külön listát vezetünk, 2017-ben 47 fő volt 

Zagyvarékason. Védőnői tanácsadáson megjelent 3-6 éves gyermekek száma 147 fő volt. 

2017-ben a gondozott családok száma 225, ebből dohányzik 125 család, védőnői 

intézkedés történt 5 alkalommal (környezettanulmányok készítése, jelzések a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé). Összes család látogatások száma 1038 alkalom. MSZSZ alkalmak száma 12, 

az itt megjelent 0-6 éves korúak száma 168.  

  Védőnői munkánkban a nővédelem is szerepet kap. Gyakran keresik fel a tanácsadót 

a zagyvarékasi hölgyek különböző problémáikkal (pl.: nőgyógyászati gondok, 

fogamzásgátlás, RR mérés, vércukormérés, pszichés problémák). Nővédelmi tanácsadási 

forgalom 2017. évben 48.  

 Természetesen családlátogatás során is találkozunk nővédelmi munkával, akár egy 

édesanya, nagymama, rokon fordul hozzánk segítségért. Nővédelmi látogatások száma 2.  

Zagyvarékas I-es körzetéhez tartozik még a településen működő bölcsőde és óvoda is. 

A védőnői szakmai protokoll előírása szerint bármilyen vizsgálatot a gyermeknél, csak szülő 

jelenlétében végezhető, így a korhoz kötött vizsgálatok csak a védőnői tanácsadóban zajlanak. 

A bölcsödében és az óvodában kizárólag az előírt és az intézmény vagy a szülők által kért 
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tisztasági ellenőrzések történnek. Rendszeresen konzultálunk azokról a gyermekekről, kiknél 

fejlődésükben vagy magatartásukban probléma lép fel. Az intézmény kérésére külön 

vizsgálatokat végzünk, vagy soron kívül meglátogatjuk otthonában a családot.  

Iskolai munka 2017-ben: 

JANUÁR: 1-8. osztályos tanulók tisztasági vizsgálata, 6. osztályos lányok számára 

egészségnevelési előadás tartása, adminisztráció. 

FEBRUÁR: 1-3. osztály tetvességi vizsgálata. 

MÁRCIUS: 3. osztályos tanulók higiénés felvilágosítása előadás formájában. 6. osztály 

szűrővizsgálata, adminisztráció. 7. osztály Engerix-B oltása, adminisztráció. 4. 

osztályosok szűrővizsgálata. 

ÁPRILIS: 1-8. osztályok tisztasági vizsgálata. Rühesség kapcsán felvilágosító megbeszélés 

tartása tanárokkal, szülőkkel. ENGERIX B oltásról jelentés elkészítése és küldése a 

Népegészségügyi Intézethez. Továbbtanulókkal kapcsolatos adminisztrációk. 7. 

osztályos leányok Cervarix oltása, szervezés, lebonyolítás, adminisztráció. 

MÁJUS: 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációk, postázások. Jelentés 

Cervarix oltásokról. Tisztasági szűrések. 

JÚNIUS: Iskola egészségügyi adminisztráció. 

JÚLIUS-AUGUSZTUS: Adminisztrációs munkák. Iskola egészségügyi jelentés készítése. 

SZEPTEMBER: Iskolai munkaterv elkészítése. Be-és elköltözések dokumentációja, iskola 

egészségügyi törzslapok elkészítése, pótlása.  Tisztasági vizsgálat 1-8. osztályokban. 

Cervarix (HPV) oltás szervezése 7.-es lányoknak, szülői kérdőívek kitöltetése, 

oltóanyag igénylés. 7. osztályos tanulók Hepatitis B oltásának megszervezése, 

lebonyolítása, adminisztráció.  6. osztályos tanulók M-M-R vaxPro védőoltás 

megszervezése, lebonyolítása, adminisztráció. 

OKTÓBER: Tisztasági vizsgálatok. Jelentések elkészítése M-M-R vax-Pro és Engerix-B 

oltásokról. 
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NOVEMBER: Kampányoltások lebonyolításához oltóanyagok elhozatala a Népegészségügyi 

Intézetből, kampányoltási terv készítése. Boostrix és HPV oltásról szülői értesítők 

elkészítése, kiosztása. 6. osztályos tanulók Boostrix oltásának lebonyolítása, 

adminisztráció. 7. osztályos leányok HPV oltásának lebonyolítása, adminisztráció. 8.-os 

tanulók védőnői és orvosi szűrővizsgálata, adminisztráció. Tisztasági vizsgálat minden 

évfolyamon. Kampányoltás jelentések készítése. 

DECEMBER: Adminisztrációs munkák.  

Óvodai és iskolai tisztasági vizsgálatok alkalmával felmerül a tetvesség problémája. 

Nem fordul elő nagy számban Zagyvarékason, inkább visszaeső családjaink vannak, akik nem 

kezelik ki rendesen gyermekeik haját. Ehhez pedig ingyen irtószert is biztosít a Polgármesteri 

Hivatal. Tetves gyermek esetén írásos értesítést kap a szülő, ahol részletezve van, hogy mi a 

teendő, majd néhány napon belül be kell hoznia ellenőrzésre és igazolásért a védőnői 

tanácsadóba vagy személyesen megyünk ki az intézménybe újbóli ellenőrzésre. Tartós 

tetvesség esetén jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat és Népegészségügyi Intézet felé. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal mindennapi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan 

konzultálunk, közös látogatásokat szervezünk. 2017. év folyamán 9 alkalommal kértünk 

írásos segítséget a szolgálattól. Jelzéseink fő okai: nem megfelelő lakhatási körülmények, 

kiskorú vagy egyéb szociális ok miatt veszélyeztetett terhesek, szülők válása miatt 

krízishelyzetbe került kiskorú gyermekek, újszülött veszélyeztetése, nem megfelelő szülői 

magatartás, gyermek elhelyezési ügyek, élvezeti szerek előtérbe kerülése a gyermekes 

családokban, gyermekjóléti szolgálat által kért jelzések. Közös családlátogatásaink száma 

2017-ben: 5. 

2017. évben 3 alkalommal szerveztük meg, és bonyolítottuk le a véradást 

Zagyvarékason, ruhagyűjtést folyamatosan szervezünk, a ruhákat a falu rászorulói között 

osztjuk szét. 

2017. júliusában megszervezésre kerülő iskolai táborban elsősegélyt oktattunk a 

gyermekeknek, játékos kérdőívet töltöttek ki. 

2017.-ben Herczeg Andrea védőnő eseti gondnoki szerepet is ellátott egy család 

gyermekekre járó ellátásainak felhasználásában, beosztásában.   

 

Bizottsági kültagként Herczeg Andrea védőnő részt vesz a helyi Szociális Bizottság 

munkájában. 



 Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 2017. évben 
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Egyéb, a védőnői munkával összefüggő tevékenység keretében történik meg az éves 

beszámolók, munkatervek készítése dokumentációk alapján. Továbbá értékelések, jelentések 

készítése, munkakörrel összefüggő szervezési feladatok ellátása, folyamatos ön és tovább 

képzés. 

 

 Beszámolónkat zárva, tisztelettel ajánljuk Zagyvarékas Község Önkormányzatának 

figyelmébe, és kérjük elfogadását. 

Zagyvarékas, 2018. június 05. Herczeg Andrea  

 Védőnő 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület 2018. május 31 -i ülésére 
 

Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírása 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2017.(IX.28.) számú 
határozatával 2017. október 1. napjától, 1 évre a magasabb vezető beosztás betöltésére 
kiírandó pályázat, illetve újabb pályázati eljárás lezárásáig Csasztvanné Ballók Évát bízta 
meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátásával.  

A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig 
terjedő határozott időre szól. 

A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéshez 
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

 

 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen. 

Z a g y v a r é k a s, 2018. június 21. 

        Jánosi József 
        polgármester 
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 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

TERVEZET 

……/2018. (V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírásáról 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése alapján, figyelemmel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, továbbá a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben 6/A. és 7.§-aiban 
foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és könyvtár igazgatói állásának (magasabb vezető) betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Jánosi 
József polgármestert, hogy az országos szakmai szervezet képviselője bizottság 
tagjává történő delegációjához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi 
Bizottságot, hogy a 3. pont alapján kiegészült szakértővel a pályázókat hallgassa meg. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2018. június 29. napját 
követő 5 munkanapon belül. 

Felelős: Jánosi József polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Rédei Róbert jegyző 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester, 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 TERVEZET 

………/2018. (V.31.) sz. képviselő testületi határozat MELLÉKLETE 
 
Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói állásának betöltésére 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a 
végrehajtásáról rendelkező többszörösen módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-
ában biztosított jogkörében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 

PÁLYÁZAT 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. XXIII. 
törvény 20/B § alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állás (magasabb vezető) betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, teljes munkaidőre, a vezetői megbízás határozott időre - …….. év - szól. A beosztáshoz 
tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Intézmények igazgatása 
 Könyvtárosi munkakör 

A munkavégzés helyei: 

 Községi Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Művelődési Ház (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics M. utca 25. sz.) 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, 
 felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy 
 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakképesítéssel 
 legalább öt éves szakmai gyakorlat. 
 vagyonnyilatkozat tétel 
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 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Pályázathoz csatolni kell: 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 szakmai önéletrajzot, 
 az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolatát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot 
 nyilatkozatot 

- arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati 
anyaggal összefüggésben hozzájárul;  

- arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti; 
- arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.  
- tanúsítványt az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről 
szóló szándéknyilatkozat 

Juttatások: Illetmény a közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete szerint  
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 
 
A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

 A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. 
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási 

és véleményezési időszak utáni soros Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 27. 
 A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát. 
 A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2018. október 01. napján betölthető.  

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állására" felirattal, továbbá 2414/2018 azonosítószámmal kell benyújtani 
Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve. (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Az 
igazgatói pályázattal kapcsolatban az érdeklődők Rédei Róbert jegyzőtől kérhetnek 
információt az 56/540-022-es telefonszámon, illetve személyesen. 
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Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2018. 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
 

 

Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I. lh. II/5 

Tel/fax: 56/343-279 
 

 

 

Sz.: 3/2016. 

 

 

ZAGYVARÉKAS 

KÖZSÉG 

 

 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
 

 

MUNKAKÖZI DOKUMENTÁCIÓ 
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Aláírólap 

 

 

Zagyvarékas Község településrendezési tervének 

Településfejlesztési Koncepció munkarészéhez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető településtervező:     ------------------------------ 

                Kiszelovics Ildikó 

               TT-1-16-0238 

 településmérnök, városépítési   

  városgazdasági szakmérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2018. május hó 
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Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2018. 

 

Tartalomjegyzék 

 

Zagyvarékas Község településfejlesztési koncepciójához 

 

 

 

Bevezetés 

1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre 

 vonatkozóan 

1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

2. CÉLOK 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok megvalósítása 

2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATHOZ 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 

 gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 

 elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti 

 változtatásokra 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 

 örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 
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Bevezetés 

 
Zagyvarékas Község településfejlesztési koncepciója, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

„a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 

alapján készül.  

A község településfejlesztési koncepciója egy hosszú távra szóló dokumentum, amely 

kijelöli a település elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetre vonatkozóan. A koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló 

célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó részcélokat. Továbbá a koncepció meghatározza a 

településfejlesztés alapelveit. A 2014 - 2020-as európai uniós tervezési időszakra való 

felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott 

településfejlesztési terveknek, így a településfejlesztési koncepciónak. 

A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat 

(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzi meg. A koncepcióban kijelölt 

fejlesztési irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni 

kívánt állapot közötti utat jelölik ki.  

A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet, valamint Zagyvarékas Község Önkormányzata Partnerségi egyeztetési szabályzata 

alapján történik. 

Zagyvarékas Község önkormányzata a partnerségi egyeztetés alapján a  településrendezési 

terv keretein belül készülő településfejlesztési koncepció társadalmasítása érdekében a 

helyben telephellyel rendelkező nagyobb vállalkozókat, gazdasági társaságokat, civil és 

társadalmi szervezeteket közvetlen megkeresés útján értesítette a készülő koncepcióról. A 

fejlesztési elképzelések tárgyalása céljából a vállalkozóknak külön fórum keretében került 

ismertetésre a településfejlesztési koncepció tartalmi felépítése, a településfejlesztés és 

rendezés kapcsolata. A fórumon a helyi vállalkozók ismertethették fejlesztési szándékaikat, 

melyeket beépítésre kerültek a koncepció – tervezetbe. A település lakossága részére külön 

fórum került megrendezésre, ahol a településrendezési terv tartalma került bemutatásra és a 

fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseket elmondhatták, valamint véleményezési idő alatt 

írásban is ismertethették fejlesztési elképzeléseiket. 

Az egyeztetésen megvitatott fejlesztések, elképzelések, javaslatok a fejlesztési 

koncepcióba beépítésre kerültek. 

 

 

Jogszabályi háttér 

 
Zagyvarékas Község településfejlesztési koncepciójának összeállítását helyzetfeltáró, elemző 

és értékelő munkafázisok alapozták meg. E fejlesztési dokumentumok elkészítésének alapja a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet illetve a Belügyminisztérium által kiadott 

„Útmutató a kis- és középvárosok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 

2020 elkészítéséhez” című segédlet. A koncepció összhangban van az Európa 2020 európai 

növekedési stratégiával, az Európai Unió 2014 – 2020-ra meghatározott Tematikus 

célkitűzéseivel, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióval, a Magyar Növekedési Tervvel és Jász – Nagykun - Szolnok Megye 

Területfejlesztési Koncepciójával. 
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 Az EU 2020-as céljai: energiahatékonyság növelése; megújuló energiaforrások arányának 

növelése; CO2-kibocsátás csökkentése; foglalkoztatás növelése; szegénység elleni 

küzdelem, társadalmi leszakadás megállítása, felzárkózás lehetősége 

 A kohéziós politika 11 tematikus célja:  
1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése  

2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek 

minőségének fejlesztése  

3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor 

versenyképességének fejlesztése, vízkultúrák támogatása  

4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden 

ágazatban  

5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és kockázat-megelőzés és –

kezelés 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése  

7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk 

keresztmetszeteinek feloldása  

8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása  

9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc  

10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  

11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás  

 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  

 1600/2012.(XII.17) Korm. határozat 

 az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (OFTK) 

 a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) célrendszere, 

 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési koncepciója,  

 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési programja. 

 
 

 

1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és 

épített környezetre vonatkozóan 
 

A jövőkép Zagyvarékas Község hosszútávon bekövetkező víziója, azt az ideális állapotot 

határozza meg, amelyet a település 2030-ra szeretne elérni. Zagyvarékas egy erősödő, vonzó, 

versenyképes település, amely gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is közlekedési 

infrastrukturális helyzeti potenciálját kiaknázva fenntarthatóan és harmonikusan fejlődik.  

 

 

 

 

Zagyvarékas Község jövőképe egy jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező,  ipari és 

szolgáltató vállalkozásoknak helyet adó, agrár hagyományokat folytató, korszerű állattartó 

telepekkel és jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező külső eladásra termelő, a 

megújuló energiákat használó ipari - agrár település, új ipari, gazdasági létesítményekkel, 

idegenforgalmi szempontból jelentős beruházásokkal, térségi jelentőségű 

intézményrendszerrel és élhető települési környezettel. 
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A település gazdasági erejét, az élhető település megteremtését korlátozza a 

munkalehetőségek és a munkaerőt megtartó munkahelyek alacsony száma.  

A településfejlesztés elsődleges céljai közé tartozik a munkahelyek teremtése és megőrzése, a 

helyben lévő gazdasági vállalkozások fejlesztése, új ipari üzemek letelepedésének elősegítése, 

a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások fejlesztésének ösztönzése 

és egyéb munkahelyteremtő vállalkozások támogatása. 

Zagyvarékas legfontosabb potenciálja a jó közlekedésföldrajzi elhelyezkedés, Szolnok 

húzóhatása, az épülő M4 gyorsforgalmi út közelsége, az ország egyik legfontosabb 

nemzetközi vasútvonalának megléte továbbá a nagykiterjedésű külterület hasznosítása, a  

hagyományokkal rendelkező állattartó telepek fejlesztése, korszerűsítése és újabb állattartó 

telepek létesítése. A versenyképes mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése, az 

agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar megteremtése, fejlesztése. Továbbá a 

megtermelt takarmány felhasználása és az állattenyésztéshez kapcsolódó feldolgozó húsipar 

fejlesztése.  

A már meglévő ipari vállalkozások fejlesztése, újabb üzemek létrehozása, az ipari termelés 

volumenének növelése, újabb munkahelyek teremtése kiemelt feladat. 

Szorgalmazni kell a mezőgazdaság és az ipar együttműködését és a megyeszékhely közelségét 

kihasználva Szolnok nagyobb ipari üzemeinek beszállítói hátterét meg kell teremteni. 

A meglévő táj megőrzése, a kialakított természeti környezet fenntartása is kiemelt feladat, 

ezen belül pedig a település legjelentősebb természeti értékének a Zagyvának a további 

természetbarát fejlesztése. A települési élettér rendezése, fejlesztése, a zöldfelületek 

fenntartása, a Zagyva parti sávjának fejlesztése és a nyugodt települési környezet fejlesztése 

elsődleges prioritású. 

A település elérendő céljai között szerepel az épített környezet elemeinek, a helyi védelem alá 

helyezett épületek, építmények védelme, a települési környezet alakítása. Az itt élők számára 

egy élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, rendezett településképű, működő intézményi 

szolgáltatásokkal rendelkező település megteremtése, működtetése. Kiemelt cél az 

esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás biztosítása. 

 

 

A település jövőképe: 

 

 Térségi szerepkör szempontjából: 

A település térségi kapcsolatok szempontjából a 32. számú országos főúttal 

Szolnokhoz kapcsolódik. A település jövőképe szempontjából a magasabbrendű 

tervekben szereplő, a már elkezdett beruházásként félbemaradt M4 gyorsforgalmi út 

megépítése kulcsfontosságú. Az  M4 gyorsforgalmi út a település jövője és fejlődése 

szempontjából kiemelt jelentőségű. 

Térségi szerepkör szempontjából meghatározó a  120. számú Lökösháza – Budapest 

Keleti nemzetközi vasúti fővonal.  

 A térségi kapcsolat a közlekedés, a gazdaság, az oktatás és az egészségügy 

szempontjából lényeges. Közlekedés szempontjából a település megyén belül kiváló 

adottságú, a megyeszékhely vasút és közút szempontjából is jól megközelíthető. 

Gazdaság szempontjából Szolnok nagyobb munkaerő felvevő vállalkozásai a nem 

helyben foglalkoztatott munkaerő nagy részét alkalmazzák és a település jövőképe 

szempontjából Szolnok fejlesztése húzóerőként hat. Oktatás tekintetében a szolnoki 

középfokú oktatási intézmények  meghatározók. Az egészségügyi középfokú ellátás 

(szakorvosi ellátás) és a kórházi ellátás Szolnokon, továbbá az orvosi ügyelet járási 

szinten biztosított, a megyei ellátás pedig Szolnokon vehető igénybe. Közigazgatásilag 

a Szolnoki Járási intézmények biztosítják a hatósági feladatok egy részét, mely 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

7 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2018. 

 

közelmúltban átalakított rendszer tovább fejlődik és a későbbiekben méginkább a 

járási hivatalok látják el a járás településeinek közigazgatási feladatait.  

Térségi szerepkör szempontjából a környező településekkel történő együttműködés 

szorgalmazása, ezen belül turisztikai együttműködés a környék településeinek 

(Szászberek, Újszász) turisztikai attrakcióinak kiegészítése, a turisztikai kínálat 

színesebbé tétele a cél. Kulturális együttműködés szempontjából a szomszédos 

településekkel közös rendezvénysorozatok szervezése, többhelyszínes kulturális 

események szervezése bővítheti a turisztikai kínálatot.  

 

 Gazdaság szempontjából: 

A település potenciálisan legnagyobb gazdaságfejlesztési lehetősége és kitörési pontja  

az ipar, mint önálló ipari üzemek, vagy, mint a nagyobb gyárak beszállítói háttéripara, 

továbbá a mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése. A településen a  kisebb 

gazdasági telephelyek, üzemek fenntartását és a   letelepülő vállalkozásokat 

ösztönözni kell, melyek húzóerővel hatnak a gazdaság fejlesztésére.  

Gazdasági szempontból meghatározó néhány helybeli ipari és szolgáltató jellegű 

vállalkozás. A meglévő, működő vállalkozások mellett ipari üzemek, logisztikai 

vállalkozások létrehozását, a meglévő egykori baromfifeldolgozó üzem revitalizálását 

és mezőgazdasági telepek létesítését, bővítését, korszerűsítését is szorgalmazni kell a 

helyi adottságokra alapozva. 

A település elsődleges feladata a gazdaságfejlesztéssel együtt a munkahelyteremtés. 

Mely egyrészt a helyben meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéseivel 

munkahelyteremtésével, másrészt az újonnan letelepülő vállalkozások munkahely 

teremtésével biztosíthatók.  

 

 Társadalmi szempontból: 

A település célja a lakosságmegtartás, mely elsődlegesen a születések számának 

növelését, a fiatalok letelepedésének ösztönzését, továbbá a bevándorlást jelenti. 

Zagyvarékas esetében a legnagyobb vonzóerő, a jó közlekedésföldrajzi helyzet, 

Szolnok közelsége, a vasúti és közúti kapcsolatok megléte, továbbá a falusias 

környezet, a rendezett településkép, a meglévő, jó intézményi háttér és a kedvező 

ingatlanárak. A kedvező népesedési folyamatok növelhetők a helyi 

munkahelyteremtéssel, a helyben foglalkoztatottak számának növelésével, és helyi 

lakókörnyezet fejlesztésével, a település letelepedést ösztönző juttatásaival. A helyben 

maradást a szociális védőháló is erősítheti a családgondozással, továbbá a felnövekvő 

nemzedék megfelelő oktatási intézményekben történő elhelyezésével. A rendezett, 

kulturált településkép, megfelelő településközponttal is hozzájárulhat a  település 

fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz. Hozzátartozik az identitástudat növelése, 

mely jelenti a helyi hagyományok őrzését és a kulturális hagyományok ápolását. 

 

 Táji, természeti szempontból: 

Zagyvarékas legnagyobb természeti értéke a Zagyva folyó természeti környezete. A 

települést átszelő Zagyva parti sávja, a Zagyva melletti Kisszög szabadidős területe 

meghatározóak táji, természeti szempontból. A külterület védett növény és állatvilága 

megőrzését hosszútávon biztosítani kell. Lehetőség szerint meg kell ismertetni a védett 

állat és növényfajokat és a természetközeli turizmust is támogatni kell. Fel kell 

készülni a klímaváltozás hatásainak megakadályozására, ennek érdekében vissza kell 

szorítani a gépjármű használatot, és a fűtés környezetkímélő módjait kell választani, az 

alternatív fűtési módot a közintézményekre ki kell terjeszteni, valamint a 
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lakóterületeket is be kell vonni.  A napelemes energiahasználatot preferálni kell mind 

az intézményeknél, mind a magántulajdonú épületeknél. 

 

 Épített környezeti szempontból: 

A település helyi művi értékének védelem alá helyezésével biztosíthatók a helyi 

identitáshoz tartozó épített értékek megőrzése.  Pályázatok révén a 

 közintézmények és lakóingatlanok értékőrző felújítását ösztönözni kell. A települési 

arculat  megőrzése, a településközpont rehabilitációja, megújítása kiemelt 

jelentőségű. A település központi részén  intenzív zöldfelülettel, egységes 

zöldfelület rendezéssel a település  intézményeinek  összekapcsolása. A település 

építészeti és  infrastrukturális  felújítása, korszerűsítése. A településközpontban 

a közterületek zöldfelületi rehabilitációja hozzájárul a környezet minőségi 

fejlesztéséhez.  A település jelentős zöldfelületeit egységes  kertészeti 

 tervek alapján kell felújítani és fenntartani így biztosítva a települési  zöldfolyosó 

 kialakítását. 

 

 

Zagyvarékas jövőképe az elkövetkezendő 20 évben: 

 

 A településen a népesség száma növekszik, rendezett településképével vonzóvá válik a 

betelepülőknek 

 A lakosság korösszetétele javul, a felnövekvő generáció jelentős számot képvisel 

 A településen az intézményhálózat fejlődik 

 Magas színvonalú lakókörnyezet alakul ki a kulturális, táji értékek fenntartható 

hasznosításával. 

 A településközpont rehabilitációja megtörténik, a zöldfelületek revitalizációja 

megvalósul. 

 Megépül az M4 gyorsforgalmi út, melynek révén a gazdasági fejlődés elindul 

 Új ipari üzemek jönnek létre 

 Logisztikai telep alakul ki 

 Az egykori baromfifeldolgozó területének újrahasznosítása megvalósul 

 A külterületi állattartó telepek fejlődnek, újabb telepek alakulnak ki 

 Idegenforgalmi fejlesztés valósul meg 

 Az óvoda épületének bővítése és korszerűsítése megvalósul 

 Bölcsőde bővítése és felújítása megvalósul 

 Az intézmények közelében újabb parkolóhelyek alakulnak ki 

 Járdák és utak felújítása megtörténik 

 Az oktatás színvonala növekszik, a településen különböző képzési formák valósulnak 

meg, biztosítottá válik az egy életen át tartó tanulás programja. 

 A megújuló energiaforrások felhasználása növekszik 

 A település önfenntartási törekvései megvalósulnak, az energiahordozók kiváltása 

megtörténik, az élelmiszer helyben történő megtermelése és feldolgozása biztosított. 

 Új ipari létesítmények jönnek létre, melyek környezetbarát technológiákat 

alkalmaznak. 

 A külterületi állattartó telepek működnek, telephelyen belül minőségi fejlesztést 

végeznek 

 Újabb, korszerű állattartó telepek valósulnak meg 
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 A település teljes területén térfigyelő kamerarendszer működik, mely által a 

közbiztonság javul 

 Új, korszerű játszótér valósul meg 

 Az idősek számára jelzőrendszeres segélyhívás működik 

 Idősek bentlakásos otthona valósul meg 

 Az idősek klubja energetikai felújítása megvalósul 

 Kerékpáros közlekedés fejlesztése új kerékpárutak létesítésével megvalósul 

 Szociális konyha valósul meg a közétkeztetés biztosítása érdekében 

 Megvalósul a Zagyva – ökopark térségi összefogással 

 Községháza energetikai korszerűsítése megvalósul 

 A Zagyva híd felújításra kerül 

 Megvalósul a ravatalozó felújítása 

 

1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 
Zagyvarékas község Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati, Szolnoktól 10 km -re fekszik. 

A település közúti kapcsolat tekintetében Szolnok felől a 32. számú országos főútról 

megközelíthető.  

A település közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkezik, érinti a 120. számú Lökösháza – 

Budapest Keleti nemzetközi vasútvonal. 

 

A település közigazgatási területének szomszédai: 

 

- északon: Szászberek 

- keleten: Besenyszög 

- délen: Szolnok 

- délnyugaton: Abony 

- nyugaton:  Újszász 
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Elhelyezkedése térkép 

 

 
 

 

Forrás: Google Maps 
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A település jövőképe a megyei fejlesztési dokumentumokkal összhangban áll.  

 

A Parlament 2013. decemberében elfogadta az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült és jóváhagyásra került 

Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. 

 

A 75/2014. (VIII.29.) számú Közgyűlési határozat hagyta jóvá Jász - Nagykun - Szolnok 

Megyei Területfejlesztési Program 2014 - 2020 dokumentumot. 

 

 

A 2030-ra vonatkozó jövőkép, a következő: 

 

 

VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai 

fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd megyéhez 

kapcsolódva 
 
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:  

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 
A1. ERŐTELJES 

KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 

FEJLŐDÉSI 

TENGELYEIRE  

A megye a Budapest 

metropolisz-térség 

dinamikusan urbanizálódó 

külső gyűrűjének részévé, 

illetve haszonélvezőjévé 

válik 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK 

DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális 

társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatokhoz 

rugalmasan alkalmazkodni 

képes vidék társadalmi, 

intézményi, tájszerkezeti 

feltételei 

A3. EGÉSZSÉGES, 

KÉPZETT LAKOSSÁG, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM 

 A megyében fennmaradnak 

és dinamikusan bővülnek a 

tudás-és hálózattársadalomba 

való bekapcsolódás terén 

elért eredmények, és 

kialakulnak a 

munkaerőpiacra jutásban 

korlátozott csoportok 

bekapcsolódásához 

szükséges feltételek 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 2014 - 2020 

Területi célok 
T1. Szolnok 

nagyvárostérség 

pozíciójának 

megerősítése a 

Bécs-

BudapestBelgrád 

fejlődési tengely 

és a Tiszavölgy 

térrendszereiben 

T2. Az ipari 

agglomeráció 

városiasságának 

erősítése és a 

gazdaság 

diverzifikációja 

a Jászságban 

T3. 

Városhálózati 

szerepek és 

város-vidék 

kapcsolat 

megújítása a 

tiszántúli 

mezővárosi 

térségben 

T4. Tiszazug és 

Körös mente 

pozíciójának és 

önfenntartó 

képességének 

javítása 

T5. Tisza menti 

„ökosztráda” 

alrendszereinek 

kiépítése 
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Specifikus célok 
S1. A lakosság 

képzettségi 

szintjének és 

egészségi állapotának 

javítása 

S2. Az agrárvertikum 

versenyképességének, 

tájfenntartó- és 

foglalkoztatási 

potenciáljának 

növelése 

S3. Leszakadó 

társadalmi csoportok 

életminőségének és 

esélyegyenlőségének 

javítása 

S4. A társadalom és a 

gazdaság 

megújulását, a táj 

konszolidációját 

hátráltató 

infrastrukturális 

hiányosságok 

felszámolása 

 

 

Horizontális célok 
H1. 

Hálózattársadalom 

kiépülése: Az 

önszerveződés és 

együttműködés 

erősítése, a 

társadalmi tőke 

növelése 

H2. Hozzájárulás az 

országos megújuló 

energiahasznosítási 

arány és 

energiahatékonyság 

növeléséhez 

H3. Előrelépés a 

komplex társadalmi, 

gazdasági, környezeti 

fenntarthatóság terén, 

szervezeti-

intézményi feltételek 

javítása 

H4. A foglalkoztatás 

növelése a 

társadalom minden 

aktív korú 

szegmensében 

 

 
A Területfejlesztési program első prioritása a gazdaságfejlesztés, melyen belül Zagyvarékast 

áttételesen érinti  Szolnok nagyváros térség pozíciójának erősítése beavatkozás. 

 

 

Területi célok és kijelölésük indokoltsága Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli 

sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, 

területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési 

folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös célt irányoz elő a megye egésze 

számára, azonban a megye öt különböző térsége számára külön területi célokat jelölt ki. Ezen 

öt területi cél (és négy specifikus cél) vezet a 2030-ra felvázolt jövőképhez: A mainál 

ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők 

életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe 

vetett bizalma markánsan javul.  

 

Területi célok: 

 

T1. Szolnok nagyváros-térség pozíciója megerősödik a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési 

tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben Szolnok nagyváros-térsége megyén belüli és 

szomszédos megyékhez, illetve Budapesthez való kapcsolódásával erősödik a város 

makrotérségi szerepköre, elsősorban az elérhetőség javításán keresztül. Szolnok ez által 

betölti „csapágyváros” szerepét a térségben, így Kecskeméttel közösen a Tisza pólusvárosa 

lesz. Szolnok kormányzati, oktatási, kulturális és egészségügyi, valamint kísérleti és K+F 

központként funkcionál térsége számára (FVT), a Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű 

háromszög országos szintű kisközponttá válik. Szolnokon indul el az alkalmazkodó integrált 

vízgazdálkodás oktatása a Tisza-térségében.  
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T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet 

jelent a lakosság számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A 

gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, 

nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára.  

 

T3. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi 

térségben A tiszántúli mezővárosi térség megyehatáron is átnyúló, diverzifikálódó, egymással 

kooperáló hálózattá alakul, valamint kapcsolódása Szolnokhoz erősödik. A Karcag – 

Kunmadaras – Tiszafüred vonal zöldgazdasági térséggé, illetve Karcag felsőfokú oktatási-

képzési és a mezőgazdasági K+F központtá fejlődik. A mezővárosi örökség megismertetése, 

turisztikai szempontú hasznosítása színesíti a térség kínálatát. A Tisza vízrendszere a térség fő 

turisztikai szervezőerejévé válik, a meglévő termálfürdőkre épülő turisztikai kínálat minőségi 

szolgáltatásokkal bővül, illetve a térség életminőségének összehangolt javulását is szolgálja. 

 

T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása A térség 

települései együttműködésen alapuló településhálózatot alakítanak az elérhetőség javuló 

lehetőségein keresztül. A Tisza, mint ökosztráda jelenik meg a térségben, mely a szabad 

vállalkozási zónákkal kiegészülve biztosítja a kistelepülések felzárkózását. Komplex 

tájgazdálkodási együttműködések alakulnak ki Tiszaföldvár-Tiszakécske várospár, illetve 

Nagyrév, Tiszainoka, Cibakháza térségében. A tanyák fejlődési pályára állnak Békés megyei 

kapcsolataik további erősítésével, míg a Körös mentén közös turisztikai összefogás valósul 

meg. Mezőtúr iskolavárosi és térszervező, elosztó szerepe megerősödik és várostérségét 

összekapcsolja a szomszédos nagyvárosokkal.  

 

T5. Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése A Tisza mentén komplex természeti-

társadalmi- infrastrukturális-gazdasági viszonyrendszer jön létre, melyre felfűződnek a térség 

települései és a központi szerepkörű pólusai. Az ártéri tájgazdálkodás térségspecifikus, sajátos 

kezelésű területe alakul ki. A Tisza-menti kisváros-párok válnak a helyi fejlesztések 

motorjává, szervesen kapcsolják magukhoz a környező kistelepüléseket, akikkel 

kölcsönhatásban élnek. 

 

Zagyvarékas község tekintetében a T1 területi cél áttételesen hatást gyakorol, Szolnok 

fejlesztése, mint a mikrotérség meghatározó foglalkoztatója erőteljes hatást gyakorol a 

környező településekre. 

 

 

Stratégiai specifikus célok : 

 

S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása. 

A lakosság képzettségi szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a keresletre 

reagáló kínálat összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás mellett idegen 

nyelvi és informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően támogatja a megyei 

gazdaság diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex tájhasználathoz kapcsolódóan 

növekszik a vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, környezettudatos gazdálkodásban jártas 

szakemberek száma. A lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat az 

egészségfejlesztés, egészségtudatos életmódra nevelés, az ellátás színvonalának és 

elérhetőségének javítása eredményeként.  
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S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási 

potenciáljának növelése. 

A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral 

együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége 

növekedésnek indul az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására 

vonzó tényezővé válik a befektetők számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ adó 

beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály kockázat) az agrárium termelékenységét erősítik, 

mely a megújuló energetikai beruházásokkal kiegészülve jelentős jövedelemtermelést, illetve 

a pozíciók stabilitását eredményezi.  

 

S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása. 

A támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának 

megteremtése a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és 

sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz (oktatáshoz, 

kulturális szolgáltatásokhoz, szociális ellátáshoz) való hozzáférését szolgálja. A 

végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok tevékenysége hozzájárul a 

szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának megvalósításához, illetve az 

elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.  

 

S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató 

infrastrukturális hiányosságok felszámolása. 

 A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és a hozzáférés feltételeinek 

megteremtése elősegíti a társadalom és a gazdaság megújulását. Az európai uniós 

elvárásoknak megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek állapota a vízi 

közmű hálózatok korszerűsítésével és a hiányzó kapacitások kiépítésével. A táj 

terhelhetőségének megfelelő használat, annak teljesítőképességének és mozaikosságának 

növelése érdekében további tájhasználati beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív 

hatásai is csökkennek. A közúti és vasúthálózati elérhetőség javítása hozzásegít a különböző 

célok kiteljesedéséhez. 

 

 

Stratégiai  horizontális célok : 

 

H1. Hálózat-társadalom kiépülése:  

Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a társadalmi tőke növelése az együttműködés 

kultúrájának megteremtésével, a társadalmi kooperáció erősítésével a közösségépítés 

magasabb szintű szerveződések, hálózatok kialakulását eredményezi. A különböző 

programokban való társadalmi részvétel nemcsak az egyéni és közösségi érdekérvényesítés 

színtere lesz, hanem a partnerség építésével fontos visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel 

az egyes megoldások integrált módon, specifikusan valósulhatnak meg. A társadalom 

összefogása támogatja a gazdasági és társadalmi programok lebonyolítását, ahol az 

önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel bír, hosszú távú hatást eredményezve a társadalmi 

tőke újratermelődésében.  

 

H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és 

energiahatékonyság növeléséhez. 

Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) hasznosításával a 

megye jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. Az 

energiahatékonysági akciók megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság életszínvonalát 

és csökkentik a vállalkozások és települések költségeit, valamint az építőipar fellendítésében 
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is közreműködnek. A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében hosszú távon a 

tudatformálás megkerülhetetlenné válik.  

 

H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, 

szervezeti intézményi feltételek javítása.  

A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex módon, integrált 

megközelítésben valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése garantálja az 

erőforrások takarékos és felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának javítása, 

illetve szinten tartása mellett a társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható el a 

beavatkozás eredményeképpen, míg súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a 

feltételek javításában.  

 

H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében.  

Komplex, integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére 

vonatkozóan támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó 

lehetőségeket. A tartós foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen 

prioritásként jelenik meg. A foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú 

népesség (20-64 éves korosztály) munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely 

szinergiára épülve a megye versenyképessége és élhetősége is fokozatosan erősödik. 

 

Gazdaságfejlesztés: 

 

A prioritás Jász-Nagykun-Szolnok megye ipari-gazdasági-logisztikai potenciálját erősíti, 

melynek hatására a térség erőteljesebben kapcsolódik a Budapest nagyvárostérséghez. 

Elsősorban a meglévő, előző években kiépített ipari-gazdasági bázisokkal és infrastruktúrával, 

valamint termelési-szakmai hagyományokkal rendelkező foglalkoztatási központok (Szolnok-

Törökszentmiklós - Martfű térsége, Jászság, Mezőtúr-Tiszazug) további megerősítése, üzleti 

környezetének és humánerőforrásának speciális, térségi igényekre szabott kialakítása valósul 

meg, így járulva hozzá a hatékonyabb és magasabb hozzáadott értékű termelés kialakításához, 

melyek hatásaként a térség bekapcsolódik a globális termelési rendszerbe, különösen a 

beszállítói hálózatok révén. A Szolnok-Kecskemét közötti együttműködés további 

erősítésével közös ipari agglomerációs zóna alakul ki, kihasználva a két város ún. 

„csapágyváros” szerepét. A prioritás keretében a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének és gazdasági stabilitásának megteremtése áll a vállalkozások 

infrastrukturális, technológiai hátterének fejlesztésével. A képzési rendszer optimalizálása, a 

lakosság képzettségi szintjének emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a 

gyakorlóhelyek kialakításával és a hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a 

foglalkoztatottságot. 

 

Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése 

  

A beavatkozás keretében Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű és vonzáskörzetük gazdasági 

fejlődése a vállalkozások termelési infrastrukturális hátterének (ipari parkok, telephelyek) és 

technológiai bázisának javításán keresztül valósulhat meg. A fejlesztések kiemelt területeként 

jelenik meg a gépgyártás, vegyipar és a logisztika, melyek a megye legjelentősebb ágazatai. A 

vállalkozások eredményesebb piaci szereplését vállalati tanácsadói, marketing és 

brandképzési programok támogatják, melyek kiegészülnek a Szolnoki Főiskola ipari-

gazdasági szereplők, vállalkozások igényeihez igazított speciális képzési programokkal. A 

dinamikus fejlődés hatására Szolnok, mint „csapágyváros” felfűződik a Budapesti metropolis 

térséghez és a nemzetközi piacokhoz, a Szolnok - Kecskemét együttműködés (vállalkozások 
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közti együttműködések, közös termelési-, beszállítói- és logisztikai-, marketingláncok) 

keretében kiépül a közép-alföldi ipari agglomeráció. Törökszentmiklós esetében a város 

hagyományos ágazataira, illetve az ezen tradíciókra épülő ipari arculatra fókuszál 

(élelmiszeripar, mezőgazdasági gépgyártás, feldolgozóipar). A vállalkozások és a 

felsőoktatatási-kutatói szféra közti K+F és innovációs együttműködések szorosabbá válnak, a 

Szolnoki Főiskola képzési rendszerének megerősítésével az intézmény a térség szellemi 

tudásbázisává fejlődik, melyre építenek a gazdasági szereplők. A térségi üzleti környezet, a 

termelési infrastruktúra fejlesztése, valamint a vállalkozások sikeres piaci szereplését 

elősegítő magas minőségi szolgáltatások, vállalati együttműködések (különböző hálózatok, 

beszállítói láncok) erősítése közép- és hosszútávon a termelékenység és versenyképesség 

növekedését fokozva multiplikatív hatást fejt ki a beruházási kedvre, ezzel párhuzamosan a 

foglalkoztatás bővülését eredményezi. 

 

A megyében működő vállalkozói szektor megerősödését hátráltatják a beszűkült piaci 

kapcsolataik, ismertségük hiánya. A termelési színvonal minőségbiztosítása, versenyképes 

menedzsment foglalkoztatása a beszállítói, illetve nemzetközi piaci bekapcsolódás egyik 

alapfeltétele. Ezen feltételek javítása érdekében szükséges a minőség- és vállalatirányítási 

rendszerek kiépítése. A piaci lehetőségek bővítése érdekében komplex befektetés ösztönzési 

programok megvalósítására kerül sor. A beavatkozás ennek érdekében támogatja a 

vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés, vállalati arculattervezés, marketing 

tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás, innovációs szolgáltatások, szellemi 

tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági-ipari diverzitásának 

növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében. A beavatkozás támogatja továbbá a 

megyei vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítását, az operatív 

intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának biztosítását az országos vállalkozás- 

és befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez. 

 

A beavatkozás a jelenlegi és várható gazdasági igényeknek megfelelő hiányszakmákra 

fókuszáló képzési struktúra kialakítását ösztönzi, mely a megyei gazdaság versenyképességét, 

egyes esetekben a speciális munkaerő hiányát kezeli. A beavatkozás segíti a megye 

munkaképes korú (aktív) lakossága képzettségi szintjének emelését, megfelelő munkaerőpiaci 

orientációját, integrációját, melynek eredményeképpen a lakosság mind nagyobb része válik a 

munkaerőpiac aktív szereplőjévé. A lakosság képzettségi szintje és kompetenciái kevésbé 

felelnek meg a megyében termelő vállalatok által igényelt elvárásoknak. A beavatkozás 

támogatja a termelői igényeknek és keresletnek megfelelő szintű szaktudással rendelkező 

munkavállalók képzését, az eddigi nyújtott képzési paletta megújítását, a nem formális és 

informális képzési lehetőségek bővítését, mellyel elősegíti a lakosság több lábon állását, a 

munkaerőpiacról eddig távolmaradók integrációját és orientációját, javítva megyei 

foglalkoztatás szintjét. A munkavállalók továbbképzése, speciális ismeretekkel történő 

bővítése, valamint a munkanélküliek át- és továbbképzése szorosan illeszkedik a beavatkozás 

céljaihoz. A beavatkozás a megyehatáron átívelő felsőoktatási együttműködések kialakulását, 

további erősödését is támogatja (pl. Kecskeméti Főiskola). 

 

A megyében található turisztikai attrakciók infrastruktúrájának fejlesztése, többek között a 

helyi természeti és épített örökségi értékek feltárása, a természeti látnivalók, történelmi és 

épített örökség, múzeumok, templomok, helyi és országos védettséget élvező értékek 

felújítása, az értékek kibontakoztatása, bemutathatóvá tétele, renoválása, turisztikai 

programcsomagok és útvonalak összeállítása, marketingelemeinek kiépítése, valamint a 

kapcsolódó szolgáltatások bővítése a desztinációk kínálatának színesítését eredményezik. A 
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beruházások keretében a fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése is 

hozzájárul a turisztikai potenciál erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, a turisták 

tartózkodási idejének növekedéséhez, melyek jelentős munkaerőpiaci bővülést 

eredményeznek, mely különösen a perifériális fekvésű térségek lakossága számára teremtik 

meg a munkaerőpiaci orientáció lehetőségét. 

 

A megyében található gyógy- és termálvízkincs eddig kevésbé kiaknázott lehetőségeinek 

erősítését szolgálja. A gyógy- és termálfürdők infrastrukturális fejlesztése, a fogadási 

feltételek javítása és vonzó, a szabadidő kellemes eltöltésére ösztönző környezet kialakítása 

(fürdők teljes körű felújítása, medencék építése, bővítése, modernizálása, a fogadóépület 

rekonstrukciója, élményelemekkel történő színesítése, közösségi tereinek felújítása) kiegészül 

az intézmények kizárólag egészségügyi finanszírozás által nem elszámolható szolgáltatási 

körének bővítésével. A beavatkozások elősegítik a turisztikai szezon megnyújtását, a 

tartózkodási idő növekedését és a térségbe érkező vendégek számának emelkedését. Emellett 

a fürdők komplex energetikai célú fejlesztése a fenntarthatóságot szolgálják 

 

A megye mozaikos, viszonylag érintetlen környezetének természetközeli adottságaira építő 

azokat megőrző turisztikai vonzerejének, illetve infrastrukturális hátterének kiépítésével 

szolgálja a térség látogatottságának növekedését. A Tisza megyét érintő szakaszának és a 

Tisza-tó egészének komplex fejlesztése, a holtágak rekreációs célú vízrendezése, az 

egyediséget bemutató ökopark és látogatóközpont, kerékpárút hálózattal összekötött ökotúrák 

és tanösvények kialakítása szintén hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a turizmus 

jövedelemtermelő és foglalkoztatás bővítő képességének erősítéséhez 

 

Az infrastruktúrafejlesztések középpontjában Heves (32, 34 sz. főút) és Békés (44, 46 sz. 

főút) megye, valamint Budapesttel (M4, M8 autópálya) való kapcsolódás biztosítása áll. A 

nagy személy- és tranzitforgalmat lebonyolító vasúti fővonalak (100, 120 sz. vasútvonal) 

esetében a Szolnok-Szajol szakaszon megkezdett rekonstrukciós munkálatok befejezése után, 

a fejlesztések a további szakaszokon folytatódnak, illetve a beavatkozás része a szolnoki 

pályaudvar megújítása is. A beavatkozás támogatást nyújt a tiszai és zagyvai hidak 

korszerűsítésére és építésére, ezáltal elősegítve a transzverzális vasúti összeköttetés javulását. 

A megyeszékhely logisztikai pozícióit jelentősen fogja javítani a VO vasúti pálya megépítése. 

A beavatkozás a kitüntetett fő irányok kapcsán előtérbe helyezi a közlekedési szűk 

keresztmetszetek felszámolását a közlekedési szükségletekhez igazodva, így lehetőség nyílik 

az utak kapacitásbővítésére (sávok számának bővítésével, gyorsító sávok kialakításával, 

útpályaszerkezet megújításával, települési elkerülők építése), illetve a közlekedési 

csomópontok megújítására. A főutakhoz kapcsolódóan a települési elkerülők építése 

Jászberény (32), Törökszentmiklós (46), Szandaszőlős (442) és Fegyvernek esetében 

különösen indokolt. A Szolnok térségi kapcsolatai erősítését segíti elő az M8 Szolnok-

Kecskemét szakasz kiépítése, mely a főváros és a kecskeméti kapcsolatok felélénkülését is 

egyaránt szolgálja. A közlekedési szűk keresztmetszetek felszámolása a gyorsforgalmi hálózat 

fejlesztésein keresztül jelenik meg a beavatkozásban, a nagy tranzitforgalmú utaknál 

szükséges a települési elkerülők megépítése Fegyvernek-Püspökladány (M4), illetve 

Tiszakürt-Kondoros szakaszokon (M44). A fejlesztések hatására a megye megerősíti az 

országos közlekedési hálózatba csatlakozását, erősödnek makrotérségi szerepkörei, illetve 

kiszélesedik logisztikai szerepköre. A gazdasági termelési infrastruktúra közúti alapjainak 

megújításával a hálózatosodás mértéke is növekszik. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye agráriumi adottságai kedvezőek, viszont az elmúlt időszakban 

érvényesülő negatív tendenciák rámutattak az ágazatok hiányosságaira, a fejlesztések 
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szükségességére, több ágazat esetében (pl.: állattenyésztés, halgazdálkodás, szántóföldi 

növénytermesztés) a termelési volumen visszaesése figyelhető meg. 

 

 

A beavatkozás támogatást nyújt a feldolgozóipari vállalkozások telephelyeinek kialakítására, 

az infrastrukturális bázis bővítésére. A feldolgozóipari vállalkozások termelési folyamatainak 

korszerűsítése, eszközállományuk javítására irányuló fejlesztések és gépbeszerzések, 

járműparki fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás fontos elemét képezik a technológiai 

fejlesztések, melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott 

értéket jelentő egészséges termékek előállítását is. A beavatkozás ösztönözni kívánja a 

nemrég bezárt élelmiszeripari üzemek (pl. törökszentmiklósi malom) újraindítását, továbbá az 

új üzemek alakítását is (pl. Karcagon a bioipari park, Martfűn az első hazai szövetkezetű 

cukorgyár). A fejlesztések hatására a megyei hagyományokon alapuló agrár- és élelmiszer-

feldolgozói vállalkozások új, korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő termékek 

gyártására lesznek képesek, erősödhet piaci helyzetük, a helyi gazdaság felélénkül. A fejlett 

infrastrukturális háttérnek és a helyi adottságoknak köszönhetően a térség befektetőket vonz, 

ami hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez. 

 

A megyei hagyományokon alapuló állattenyésztési vertikum kialakításához kapcsolódó 

tevékenységeket és infrastrukturális beruházásokat támogatja. A támogatások fontos részét 

képezik az állattenyésztéshez kapcsolódó szereplők, helyi termelők és vállalkozások 

hálózatosodásának elősegítése. E beavatkozás keretében az állattartó telepek 

infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása, továbbá a feldolgozás korszerűsítésére irányuló 

kapacitásnövelések és technológiai fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás lehetőséget 

nyújt a mezőgazdasági termelésből és állattartásból származó melléktermékek energetikai 

célú újrahasznosítására (biogáz, biomassza). A fejlesztések eredményeként kialakul egy 

fenntarthatóan fejlődő állattenyésztési vertikum versenyképes vállalkozói bázissal a 

megyében, valamint növekszik az ágazat tőkevonzó képessége. 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős természeti értékekkel rendelkezik, kiemelkedő a 

termőterületek adottsága, ezen belül magas a mezőgazdasági területek aránya, mely a megye 

agrárpotenciálját erősíti. A táji diverzitást és a védett területek sokasága is bővíti. A megye 

országosan is fontos vízbázisokkal rendelkezik mind a felszíni, mind a felszín alatti 

víztestekre vonatkozóan, melyek közül a Tisza és a Tisza-tó, valamint a Körös és Zagyva 

emelhető ki a termálvízkincsen kívül. A megújuló energia termelésében is komolyabb 

potenciál használható fel, a termálvíz mellett a nap- és szélenergia kiaknázásában történtek 

előrelépések. Az éghajlat szélsőségeinek gyakoribbá válása a vízjárás kiszámíthatatlanságát, 

szélsőséges eseteit eredményezi, mely a vízhiányos és vízbő időszakokban fellépő problémák 

kezelését teszi szükségessé. A vízgazdálkodási infrastruktúra jelenleg nem képes feladata 

ellátására, fejlesztése mindenképpen szükséges. 

 

A megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználásának 

növelésére, továbbá célul tűzi ki a korszerű hulladékgazdálkodás kiépítését, amely csökkenti a 

lerakott hulladék mennyiségét és egyben növeli a hulladékok újrahasznosítását. 

 

A klímaváltozás káros hatásainak és Magyarország energiafüggőségének csökkentése 

érdekében a beavatkozás keretében megvalósuló programok a különböző megújuló- és 

alternatív energia termelését, részarányának növekedését szolgálják. A megyében magas a 

napsütéses órák száma, ami lehetőséget biztosít a napenergia erőteljesebb kihasználására. A 
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mezőgazdasági termelés hatására képződött biomassza (energiatermelési céllal ültetett 

növények, ill. mezőgazdasági hulladékok) pedig a biomassza tüzelésű erőművi felhasználást 

alapozhatja meg a szükséges kapacitások kiépítésével, ill. a meglévők átalakításával, 

fejlesztésével. A beavatkozás ezen fejlesztések megvalósulását támogatja. A megye jelentős 

termálvíz kapacitással rendelkezik, melynek hasznosítására több megoldás és módszer is 

kidolgozásra került, különösen a gyógy- és termálfürdők esetében indokolt ezen 

energiaforrásra való átállás, valamint a mezőgazdasági termelők, telepek, kisebb üzemek, 

illetve a kertészeti vertikum jelenik a potenciális felhasználók között. Szélenergia 

termelésében eddig kisebb kapacitások épültek ki a megyében, ezek további bővítése 

szükséges 

 

A térségi vonzásközpontok feladataik ellátása, funkcióik megerősítése és új funkcióik 

kialakítása érdekében infrastrukturális beruházásokat (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, 

közösségi terek stb. építése, felújítása), és azokhoz kötődően tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi 

identitást, közösségformálást erősítő akciók, programok, rendezvények, szemléletformáló 

kampányok) valósíthatnak meg. Ezek révén a helyi és ellátott lakosság, a befektetők és a 

turisták számára is vonzó, biztonságos és szolgáltató településközpontok alakulnak ki. A 

beavatkozás keretében tervezett fejlesztések hozzájárulnak a népesség aktív és egészséges 

életmódjának teret nyújtó közösségi infrastruktúra kialakításának, a települési környezet 

integrált és környezettudatos megújításának (pl. közterület rehabilitációk) is. 

 

A települések (városok és községek) egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is 

leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapotának javítását, 

lakosságának életkörülményeit, alacsony foglalkoztatási színvonalának emelését célzó 

programokra van szükség. Ezen programok keretei közt a településrészek köz-, gazdasági-, 

szolgáltatási és egyéb funkciókkal való ellátottságát emelő infrastrukturális beavatkozások 

(épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek stb. építése, felújítása) és ezekhez 

kötődő tartalmi, a leszakadást csökkentő, kohéziót, köz- és közlekedés-biztonságot, 

zöldfelületet növelő fejlesztések, akciók, programok megvalósítása lehetséges e beavatkozás 

keretei közt. Ezen komplex, infrastrukturális és soft elemeket ötvöző fejlesztések egymás 

hatását erősítve járulnak hozzá a lakosság szegregálódása és a településrész leszakadása 

enyhítéséhez. 

 

 
A prioritások terén a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területfejlesztési Program nevesíti a 

vállalkozás és befektetés ösztönzést, a nagytérségi közlekedésfejlesztést (M4), az alsórendű 

közúthálózati elemek fejlesztését, az agrár – és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások 

fejlesztését, az állattenyésztés vertikumának fejlesztését, a szántóföldi növénytermesztés 

versenyképességének növelését, kertészeti vertikum kialakítását, megújuló és alternatív 

energiatermelést szolgáló fejlesztést, térségi vonzásközpontok funkcióbővítő 

településfejlesztési programját. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elvei  

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának elvrendszere az Európai 

Uniós és a hazai elvek érvényesítését kötelezettségnek tekintve azokon túlmutató, a megye 

sajátosságaihoz igazodó elveket tartalmaz. A célhierarchia és prioritásrendszer felépítésének 

elveit és a megvalósítás elveit foglalja magában.  

 

A célok kijelölése során négy alapelv érvényesült:  
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1. (jól) működő rendszerek, meglévő értékek továbbépítése, továbbfejlesztése, továbbgyűrűző 

hatásainak erősítése (pl. Jászság ipari potenciálja, agrárvertikum, országos jelentőségű 

turisztikai vonzerők, legjelentősebb térszervező központok, tájgazdálkodási innovációs bázis, 

felsőfokú szakképzés),  

 

2. meglévő, de kihasználatlan térszerkezeti adottságok, területi, infrastrukturális, munkaerő 

kapacitások, tudások, készségek hasznosítása (pl. Szolnok pozíciójának megerősítése a Bécs-

Budapest-Belgrád és a Tisza-völgy térrendszereiben, emberi erőforrás fejlesztése),  

 

3. a fejlődés alapfeltételét jelentő infrastrukturális, tudás- és készségbeli, szervezeti, 

intézményi, szemléletbeli hiányok felszámolása, mérséklése a reális lehetőségek figyelembe 

vételével (nagytérségi kapcsolatok, esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézmények, 

integrált vízgazdálkodási infrastruktúra, info-kommunikációs infrastruktúra, együttműködés 

kultúrája, elérhetőség, szakképző intézmények),  

 

4. a térség kihívásaira várhatóan adekvát választ adni képes jó gyakorlatok adottságokhoz 

illeszkedő alkalmazása és helyi innovatív megoldások kidolgozása (pl. Jászság 

városiasságának erősítése, Tisza menti „ökosztráda”, tájgazdálkodási kísérleti programok, 

Nagykunság zöldipari arculatának felépítése, tájgondnokság rendszere, örökséggazdálkodás 

szakemberképzése, a társadalmi felzárkóztatás megyei intézményi hátterének felépítése).  

 

A területfejlesztés megyei elvei  

 

A koncepció és stratégia kidolgozása és megvalósítása során, a fentieken felül, továbbá a 

Közös Stratégiai Keretről szóló európai parlamenti rendeletben foglalt és az OFTK-ban 

jóváhagyott, megvalósításra vonatkozó elvek közül kiemelten kezeli a megye a partnerségre 

és többszintű kormányzásra, valamint a fenntarthatóságra vonatkozó alapelveket. 

 

 Ezen túlmenően további három elv érvényesítése bír kiemelt jelentőséggel:  

 

• Dinamizáló, alkalmazkodó és válságkezelő stratégiák differenciált és összehangolt 

alkalmazása;  

 

•Integrált területi megközelítésben rejlő lehetőségek legteljesebb kihasználása;  

 

• A tervezést és megvalósítást kísérő folyamatos tanulás, kapacitásépítés és hálózatépítés 

elve. 

 
 

Zagyvarékas fejlesztési célrendszerében az alábbi kiemelt stratégiai célkitűzések 

jelennek meg:  

 

Demográfiai célok: Jelenlegi lakónépesség megtartása, továbbá növelése érdekében 

segíteni kell 

 

 Új munkahelyek létrehozását, illetve az eddigi munkahelyek megtartását, 

 Lakásépítések, lakásfelújítások megvalósítását 

 A történelmi hagyományok megőrzésével vonzóvá tenni a települést 
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Foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési célok:  

 

 Az új munkahelyek létrehozása és az eddigi munkahelyek megtartása feltételeinek 

megteremtése, illetve annak elősegítése a jövőben is 

 Iparterületek növelése 

 A helyben működő gazdasági társaságok és vállalkozások, valamint a tevékenységüket 

kezdő ilyen szervezetek és egyéni vállalkozók megfelelő információval történő ellátása, 

szükség szerint működésük, fejlesztési törekvéseik koordinálása 

 Kezdő vállalkozások számára tanácsadás 

 Mezőgazdasági telephelyek létesítésének, fejlesztésének ösztönzése 

 Új állattartó telepek létesítése, meglévők korszerűsítése 

 Valamennyi ágazatban, de különösen az idegenforgalom és a turisztika területén a 

vállalkozói tőke betelepülésének támogatása 

 A település kereskedelmi, logisztikai szerepének erősítése 

 Megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásának javítása 

 

Infrastruktúra, környezetvédelem:  

 

 Iparfejlesztést, vállalkozást támogató beruházások  

 Iparterületeken megújuló energia alkalmazása, energetikai fejlesztés 

 Közlekedésfejlesztés (M4 gyorsforgalmi út megvalósítása) 

 Közlekedésszabályozási, közlekedésbiztonsági feltételek fejlesztése 

 Külterületi főfeltáróutak fejlesztése 

 Kerékpárutak megvalósítása 

 Belterületi utak, járdák felújítása 

 

Településrehabilitáció 

 

 Közszolgáltatások fejlesztése 

 Zöldfelületek fejlesztése és bővítése 

 Településszépítő akciók 

 Zagyva part környezetrendezése 

 Zagyva – híd felújítása 

 Köztéri szobrok felújítása 

 

Telekalakítás 

 Az üres telkek beépítésének ösztönzése 

 Az avult, bontandó épületek helyén korszerű otthonok megvalósítása 

 

Környezetvédelem 

 Belvízelvezető rendszerek felújítása 

 Hulladékgazdálkodás korszerűsítése 

 Árvízvédelmi töltés megerősítése, parti sáv rendezése 

Egészségügy és szociálpolitika 
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 Egészségügyi sürgősségi és alapellátások fejlesztése 

 Egészségügyi prevenció a lakosság körében 

 Szociális alapellátó rendszerek fejlesztése 

 Bölcsőde energetikai korszerűsítése 

 Idősek Klubja energetikai fejlesztése 

 

Oktatás, közművelődés, sport 

 Az oktatási rendszer korszerűsítése a megváltozott demográfiai folyamatok 

figyelembevételével. Az önkormányzati ifjúságpolitika javítása.  

 Óvoda felújítása és energetikai korszerűsítése 

 A minőségi és a tömegsport működési feltételinek javítása 

 A civil szervezetek támogatása, a szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés a városi feladatok megoldásában. 

 

Gazdasági program 

 

 

Az Önkormányzat 2014 - 2019. évekre vonatkozó gazdasági programja, a következőket 

tartalmazza településfejlesztés területén: 

 

Biztonság 

 

Kiemelt feladatunk  a közbiztonság: 

- Az új Körzeti – megbízotti és Polgárőr iroda birtokba vételével, tovább javítjuk a 

polgárőrség és a rendőrség együttműködését. 

- Tovább növeljük a Rendőrség és Polgárőrség közterületi jelenlétét 

- Megszervezzük a térfigyelő kamerarendszer figyelőszolgálatát. 

- Bővítjük a meglévő térfigyelő kamerarendszert 

- Tovább javítjuk a Polgárőrség tárgyi, technikai, személyi feltételeit 

 

Ár és belvíz elleni védekezés: 

- A 2014 – 2020 –as források felhasználásával növeljük a település árvízbiztonságát 

- Folytatjuk a település belvízelevezető rendszerének felújítását 

 

Megélhetés, szépülő és gazdaságos település 

 

Gazdaságfejlesztés és élénkítés. Egyre több munkahely: 

- Munkahely teremtés érdekében támogatjuk a kis- és középvállalkozások fejlesztési 

elképzeléseit 

- Támogatjuk  a vállalkozás tulajdonosaival szorosan együttműködve a volt 

baromfifeldolgozó fejlesztését, a terület újra hasznosítását és új munkahelyek 

létrehozását 

- A Cipóház melletti telken új piac megépítése 

- Tovább folytatjuk és bővítjük az értékteremtő közmunka programokat 

- A kormányzati koncepció alapján célunk a lakosság érdekében, településünket 

érintően a teljes foglalkoztatás megvalósítása 
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- Az intézményeinkben a közmunkaprogram által, kiegészítő munkaerő foglalkoztatása 

és a diákmunka segítése 

 

Szépülő Zagyvarékas 

- A körforgalmat és a vasúti megállót összekötő útszakasz rendbetétele, a 2014 – 2020-

as közútfejlesztési programban szereplő tervek alapján 

- A település úthálózatának folyamatos felújítása 

- Parkolók építése a vasútállomásnál és a közintézményeknél 

- Játszóterek kialakítása  a Vasúti Újtelepen és a Kisszögben 

 

Takarékos energiafelhasználás 

- A település komplex energiagazdálkodási programjának megvalósítása 

- Napkollektoros technológiával korszerűsítjük az intézményeink villamos energia 

felhasználását 

 

Egészségügy és szociális ellátás 

Legfőbb érték az egészség 

- A háziorvosi szolgálat feltételeit folyamatosan fejlesztjük 

 

Gondoskodás 

- A 2014 – 2020 – as megyei fejlesztési terv alapján a gyermek és közétkeztetés 

feltételeinek javítása érdekében új konyhát építünk 

- Felújítjuk az egészségházat és az idősek klubját 

 

Turisztika, sport, kultúra 

 

Turisztika 

- A Szolnok – Hatvan turisztikai kerékpárút lehetőségeit kihasználva növeljük 

településünk vonzerejét 

- A turisztikai beruházás kapcsán tervezzük a Vasúti Újtelep és a település közötti 

kerékpárutat 

- Testvérvárosi kapcsolatot alakítunk ki, melyben együtt kívánunk működni a 

turisztikában érdekelt vállalkozókkal 

 

 

Sport 

- Tovább fejlesszük a tömeg és versenysportok tárgyi, technikai feltételeit 

- Az utánpótlás fejlesztése érdekében kiemelten támogatjuk a sikersportágakat 

- Támogatjuk  a sportegyesület zökkenőmentes működését és rendezvényeiket 

 

Települési értékek megőrzése 

- Továbbra is megrendezzük az egyre nagyobb vonzerővel rendelkező fesztivál 

programjainkat 

- Tovább folytatjuk az értékmegőrzést és a helyi kultúra bemutatását 

- A helyi hitélet erősítése érdekében  szorosan együttműködünk az egyházmegyével és 

az egyházközséggel 

 

(Forrás: Gazdasági program 2014 – 2020) 
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1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

 
 

A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, 

amelyek meghatározóak a település fejlesztésének egésze, a beavatkozások tervezése 

szempontjából.  

 

Zagyvarékas településfejlesztési alapelvei az alábbiak: 

 

 

Fenntartható fejlődés: 

 

A fenntartható fejlődés az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a 

gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el 

azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság 

biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges 

természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember 

annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli 

esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a 

mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak 

megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet 

használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme 

nélkül kell használnunk.  

A klímaváltozás kockázata két módon jut érvényre: egyfelől visszafordíthatatlan vagy csak 

igen nagy erőfeszítésekkel korrigálható veszteségeket okoz (emberi 

egészségkárosodás/többlethalálozás, pótolhatatlan biodiverzitás csökkenése, módosuló 

hidrológiai ciklus stb.), másfelől tekintélyes anyagi erőforrásokat (védekező, helyreállító 

tevékenységek növekvő ráfordításai) von el a további fejlődéstől-fejlesztésektől. Ezért a 

növekvő klímaváltozás korunk egyik legfenyegetőbb, un. fenntarthatatlan folyamata. A 

klímaváltozás elleni védekezés, valamint az ahhoz történő kényszerű alkalmazkodás egyik 

leghatékonyabb rendezőelve a manapság világszerte és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet 

keltő fenntartható fejlődés (a továbbiakban: FF) gyakorlata. 

A fenntartható fejlődés, olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az 

életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai 

keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható 

gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági 

fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével - a FF fogalmában 

tehát a gazdasági, társadalmi fejlődést egységben kell értelmezni az ökológiai 

fenntarthatósággal (Szlávik 2004). Mára a fenntarthatóság jelentősége a nemzetközi és 

nemzeti intézmények célkitűző és tervező-stratégiai tevékenységében olyan domináns 

szerepet tölt be, hogy joggal említhetjük a XXI. század elejének „civilizációs fordulataként”. 

 Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával 

összhangban készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját 

meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a 

fenntartható fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió 
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megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács 

napirendjén szerepelt.  

1992-ben Rio de Janeiro -ban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 

„Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható 

fejlődés helyi, lokális programja.  

Ezzel a modellel - általános „receptúrával” - a cél az, hogy elveket (vezérfonalat) 

fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek számára a 

fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében.  

A „Local Agenda 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 

megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 

közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 

szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 

életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 

energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő 

kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de 

helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó 

törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 

szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és 

helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési 

folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.  

A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, 

nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:  

 

- a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 

- a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 

- környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 

 

 

Fenntartható növekedés:  

Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely elsősorban a meglévő erőforrások 

hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát településfejlesztést segíti. Ennek a legfőbb 

elemei a következők: 

 A település fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti. 

Bármilyen fejlesztés is valósul meg a jövőben, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a 

fenntartható fejlődéshez, csökkentse a környezeti terhelést.  

 Fenntartható építés alkalmazása a településfejlesztés során.  

 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.  

 A helyi gazdaság fejlesztése különös tekintettel a külterületi telepekre 

 Energiahatékonysági beruházások támogatása 

 Megújuló energia alkalmazása 

A fenntartható társadalom és gazdaság elveinek megvalósítására törekedni a lehetőségekhez 

mérten az egyes fejlesztési projektekben.   

 

Egységes növekedés:  
 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

26 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2018. 

 

Zagyvarékas fejlesztése során kiemelt szempont a területileg egységes társadalmi, gazdasági 

fejlődés elve. A fejlesztések során figyelembe kell venni az eltérő fejlettségű és adottságú 

településrészek, és az egymástőól térben távolabb eső településrészek kiegyensúlyozott 

fejlesztését. A területi kohézió, a hátrányok mérséklése olyan alapelvek, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a település elkülönülő részei ne ellentmondásosan, hanem tudatosan és egyenlő 

mértékben fejlődjenek.  

 

Versenyképes fejlődés:  

 

Településfejlesztés során kiemelten kell azokra a területekre, helyzeti előnyökre figyelni, ahol 

Zagyvarékasnak versenyelőnyei vannak. Elsősorban az ipari – szolgáltató vállalkozások,  

mezőgazdaság, agrárszféra, és állattartás fejlesztését kell előtérbe helyezni. Ezeknek a 

területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy stabilizálódjanak és kibontakozzanak a 

település tartós versenyelőnyei. Ezeknek a területnek a kiaknázatlan lehetőségeit kell a 

jövőben hasznosítani és ezen terület  versenyképes fejlesztésének pozicionalizálása a jövő 

záloga. 

 

Integrált fejlődés:  

 

Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati szemléletet. Az 

integrált fejlesztési szemlélet alapján olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre 

járulnak hozza a település fizikai, társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki környezetének 

fejlődéséhez. A pontszerű fejlesztések helyett a komplex, egymással hatással bíró 

fejlesztéseket kell előtérbe helyezni. Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a 

településfejlesztési politikában az önkormányzati fejlesztések ösztönzik a magánerő, 

magántőke mobilizálását.  

 

Esélyegyenlőség és társadalmi szolidaritás biztosítása: 

 

Zagyvarékas fejlesztési elképzelései kapcsán törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására, 

mely alapján a településen élő különböző társadalmi osztályok és rétegek is egyenlő módon, 

egységesen részesülhessenek a fejlesztés eredményeiben. A társadalmilag alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező réteg segítése érdekében a fejlesztés eszközeivel is biztosítani kell a 

társadalmi szolidaritást. 

 

 

 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok megvalósítása 
 

 

Zagyvarékas településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek 

hozzájárulnak a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. Az átfogó célok kijelöli a 

település legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott válaszait, 

pozícionálja Zagyvarékast és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó céljait. A 

település jövőképének legfőbb alkotóelemei, pillérei az átfogó célok. 
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V E R T I K Á L I S   C É L O K 

 ÁTFOGÓ CÉLOK 

 Ipari település Élhető település Energiatudatos 

település 

Szolgáltató 

település 

Agrár 

település 

Társadalmi 

átfogó cél 

Munkahely 

teremtéssel 

népesség növelése 

Népességmegtartás 

Népesség növelés 

Civil társadalom 

energiatudatos 

fogyasztóvá tétele 

A 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Agrár szférában 

és 

állattenyésztésben 

dolgozók 

ösztönzése 

Gazdasági 

átfogó cél 

Új vállalkozások 

támogatása 

Munkahely 

teremtés 

Energiafelhasználás 

optimalizálása 

Vállakozás 

ösztönzés 

állattartó telepek, 

mg-i 

termékfeldolgozó 

üzemek 
Vállalkozói 

munkahelyteremtés 

Vállalkozások 

ösztönzése 

Infrastruk- 

turális 

átfogó cél 

Autópálya és utak 

építése 

Gyorsforgalmi 

útkapcsolat 

Napkollektor 

létesítésének 

támogatása 

Nagysebességű 

adatátvitel 

megvalósítás 

Megújuló energia 

alkalmazása 

Környezeti 

átfogó cél 

Környezetbarát 

ipari beruházás 

Megfelelő 

életminőségű 

élettér 

Egyedi ingatlanok 

hő- és 

hangszigetelése, 

energetikai 

korszerűsítés 

Környezetbarát 

technológiák 

Környezetkímélő 

gazdálkodás 

Megújuló energia 

hasznosítása 

Közterületek 

fejlesztése, 

zöldterületek 

fenntartása 

Energiatakarékos 

közvilágítás 

Megújuló 

energia 

hasznosítása 

Öntözéses 

gazdálkodás 

 

 

 

 

 

Átfogó célok 

 

Élhető település 

 

A település legfontosabb célja a népességmegtartás és népességnövelés. A legnagyobb 

népességmegtartó erő a munkahely biztosítás, továbbá a megfelelő életminőségű élettér 

biztosítása. A munkahelyteremtés záloga a versenyképes vállalkozások letelepedése, a 

munkaerő mobilitás fokozása. A munkaerőpiaci versenyképesség alapja a képzett munkaerő, 

az elsősorban munkaerőfelvevő ágazatoknak megfelelő képzettségi szint elérése. Zagyvarékas 

kedvező földrajzi helyzetéből adódóan Szolnok fejlődése húzóerőt jelent, a kis térbeli 

távolság megteremti a  napi bejárás lehetőségét. 

A település életterének javítása a letelepedés szempontjából kiemelt jelentőségű, amely 

tartalmazza a közterületek fejlesztését, a zöldterületek fenntartását, a megfelelő színvonalú, 

rugalmasan működő intézményrendszer további fejlesztését, továbbá a közösségi tér 

megteremtését. A településkép javítása egyrészt a közterület rendezést,  másrészt a 

lakóingatlanok állagmegóvását, felújítását, új építéseket is jelent. Az élhető település 

társadalmi, kulturális összetartó erővel rendelkezik, melyekhez a helyi identitiás és a helyben 

szerveződő programok, társadalmi események is hozzájárulnak. Az élhető településképet 
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nagymértékben befolyásolja az egységes, rehabilitált zöldfelületi rendszer. A rendezett 

utcaképek, a településközpont fejlesztése hozzájárul az élhető település megteremtéséhez. 

 

 

Agrár település 

 

A település adottsága a jó minőségű igen kiterjedt méretű termőföld, melynek művelése és az 

agrárium fejlesztése a jövő kitörési pontja. Ösztönözni és támogatni kell az agrár szférában 

dolgozókat. 

A település külterületi szántóföldjeinek birtokviszonyai rendezettek, a nagyobb és közepes 

agrár vállalkozások viszonylag megújult gépparkkal, korszerű termelési szerkezettel 

rendelkeznek és a megtermelt terményekkel résztvevői a hazai és nemzetközi agrárpiacnak. 

Ösztönözni kell az öntözéses területek megtartását és növelését, a külterületi csatornahálózat 

fenntartásával. 

A piaci viszonynak megfelelő, a hazai klimatikus viszonyoknak és termőföldi adottságoknak 

megfelelő vetésszerkezet kialakítása nagyban elősegíti az agrárszféra fejlesztését. A 

megtermelt szántóföldi kultúrákhoz kapcsolódó állattenyésztés fejlesztése kiemelt cél. A 

meglévő állattartó telepek infrastrukturális és technológiai fejlesztésén túl a külterületi 

alkalmas területeken új állattartó telepek létesítését szorgalmazni kell. Az állattenyésztésnél a 

megújuló energiák környezettudatos alkalmazása (biomassza stb.) révén az állattartó telepek 

környezetbaráttá és energiatakarékossá tehetők. 

 

 

Ipari központ 

 

Zagyvarékason az egykori baromfifeldolgozó telephelyének újrahasznosítását, revitalizációját 

ösztönözni kell. A településen jellemzőek a kisebb vállalkozások, melyek egyrészt fémipari 

vállalkozások és egyéb kisebb cégek folytatnak termelő tevékenységet. Ösztönözni kell a 

meglévő vállalkozások fejlesztését és újabb cégek letelepedését kell szorgalmazni, melyek 

kapcsolódhatnak Szolnok ipari vállalkozásaihoz. 

A Szolnoki nagyvállalkozások közelségére alapozva meg kell teremteni a további ipari, 

logisztikai létesítmények megvalósítási feltételeit. 

Az M4 autópálya tervezett nyomvonalának és lehajtási csomópontjának figyelembe vételével 

ipari, logisztikai, szolgáltató területek kialakításának feltételeit kell megteremteni. 

A pályázati lehetőségek figyelembevételével új ipari üzem letelepedésének ösztönzése a 

munkahelyteremtés javítása miatt. 

Az agrár fejlesztésekhez kapcsolódva élelmiszeripari, feldolgozóipari lehetőség 

megteremtése.  

 

Energiatudatos település 

 

A fenntartható fejlődés keretin belül a település célkitűzése az energiafelhasználás 

optimalizálása, a megújuló energiahasználat további fejlesztése. A megyei és térségi megújuló 

energiahasználatot figyelembe véve Zagyvarékas kiemelten alkalmazza a megújuló 

energiákat, intézményei nagy része napelemekkel felszerelt. A cél minden közintézmény 

energiahasználatának csökkentése, a megújuló energiák alkalmazása, valamint a lakossági 

energiahasználat korszerűsítése, kiváltása,  a megújuló energiahasználat keretein belül a 

napkollektorok elterjedésének támogatása, továbbá az egyedi ingatlanok hőszigetelésének és 

energetikai korszerűsítésének népszerűsítése. 
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A település közvilágításának korszerűsítése, gazdaságosabb üzemmóddal, a színvonal 

megtartása vagy fejlesztése mellett.  

 

Szolgáltató település 

Zagyvarékason a szolgáltató  jellegű vállalkozások jellemzőek. A szolgáltatások egyrészt  a 

helybeli igényeket elégítik ki, de egyes szegmensekben ezeken túlmutatnak és kistérségi 

szerepkört is jelentenek. A település célkitűzése, hogy  alakosság részére a  szolgáltatások 

helyben elérhetővé váljanak, így egy komfortosabb, szolgáltató település jöhet létre. 

 

 

Önfenntartó település 

 

A település egyik célja az önfenntartás megteremtése. Az önfenntartás egyszerre jelenti a 

megújuló energiák lehetőségeinek kihasználását, valamint a szükségletek megtermelését. Az 

önfenntartás jelenti a függetlenséget és a település jövőjét.  

Ez jelenti egyrészt az energiát, melynek első lépései az intézmények energetikai fejlesztése 

(napkollektorok) kapcsán elkezdődtek. Támogatni szükséges az energiahatékonysági 

beruházásokat, melyek hosszútávon megtérülő befektetések.  

Az élelmiszer termelés kapcsán az önkormányzati tulajdonú területeken növénytermesztés, 

valamint állattenyésztési program bevezetése. A helyben tenyésztett állatok értékesítése és 

helyben történő feldolgozásának szorgalmazása.  

 

 

2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 

A településnek rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos 

értékválasztást tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a település 2030-ra akar 

elérni. A település jövőkép egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó 

megállapításon alapul. Az átfogó célok a város középtávú, vagyis 10 - 15 éves 

fejlesztéspolitikai céljait rögzítik. A jövőkép elérése érdekében kerülnek meghatározásra az 

átfogó célok, vagyis a jövőkép teljesülésének előfeltételei. Azokat a középtávon realizálandó 

fókuszpontokat rögzítik, amely a településfejlesztés súlypontjai lesznek. Esetünkben a 

célállapot az átfogó célok esetében 2030. év. A településfejlesztési koncepció feladata 

továbbá részcélok kijelölése, amelyek már főbb fejlesztési területi illetve ágazati irányai 

lesznek a település fejlesztésének. 

 

 

Zagyvarékas tervezett jövőképének elérése érdekében az alábbi részcélok jelölhető ki. A 

részcélok az átfogó célok elérését segítő stratégiai területek.  

 

 

a.)  Ipari fejlesztés 

 

Az ipari fejlesztés érdekében a meglévő vállalkozások fejlesztésén túl, Szolnok közelségére és 

a tervezett M4 gyorsforgalmi útra építve, a beszállítói üzemek, gyárak, logisztikai központok 

létesítését kell szorgalmazni. A munkaerő felvevő vállalkozások letelepedésének ösztönzése. 

Üzleti környezetfejlesztés hangsúlyos szerepének kialakítása, továbbá a kínálatfejlesztés 
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mellett lényeges az üzleti szolgáltatások bővítése is. Az üzleti környezetfejlesztés nem 

kizárólag infrastruktúrafejlesztéseket jelenti ugyanis, hanem olyan üzleti szolgáltatásoknak a 

kiépítését is, amelyek a település befektetői, vállalkozói igényeit szolgálják ki. 

A település agrár jellegére építve ösztönözni kell az agrár ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 

letelepedését, valamint a mezőgazdasági termékfeldolgozó ipar és az állattenyésztéshez 

kapcsolódó húsipar létrejöttét. 

A kisebb vállalkozások segítése és pozícióba hozása is cél, melynek érdekében térségi 

összefogással pályázatíró- pályázatfigyelő iroda létrehozása szükséges, mely szolgáltatásaival 

a térség vállalkozásait segíti. 

Az iparfejlesztésnél elsődleges cél a környezetbarát iparfejlesztés, vagyis olyan iparfejlesztés, 

amely környezetbarát technológiákat használ, környezettudatosan szerveződik. A kibocsátás, 

az egészség és környezetkárosító hatások mérséklése a fenntartható gazdaságfejlesztés alapja. 

A település gazdaságfejlesztésénél figyelembe kell venni a klímaváltozás veszélyeit. 

 
 

b.) Agrár centrum és állattenyésztés fejlesztése 

 

 

Zagyvarékason a település adottságai, természeti viszonyai, hagyományai alapján kiemelkedő 

jelentőségű mezőgazdasági tevékenység zajlik. Térségi viszonylatban is jelentős a község 

mezőgazdaságban betöltött pozíciója. Zagyvarékas számára továbbra is kulcskérdés a 

mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó állattenyésztés erős szerepének fenntartása, amely a 

város legfontosabb gazdasági bázisa. A település gazdaságfejlesztése továbbra is a 

mezőgazdaságra és az ahhoz kapcsolódó iparágakra (feldolgozóipar, élelmiszeripar) továbbá 

az azt kiegészítő az állattenyésztésre fókuszál elsődlegesen. A mezőgazdaság 

versenyképessége érdekében a jó minőségű mezőgazdasági területeket továbbra is meg kell 

őrizni a termesztés számára. A mezőgazdasági területek jó minőségének megőrzése érdekében 

az öntözéses területeket fent kell tartani, továbbá a belvízelvezető rendszert karban kell tartani 

és fejleszteni szükséges. A területek megközelíthetősége érdekében a külterületi főfeltáró utak 

burkolása szükséges. A mezőgazdasági vetésszerkezet kialakításánál a hagyományos kultúrák 

mellett reagálva a piac igényeire a korszerű, a termőföld lehetőségeinek megfelelő kultúrákat 

is termeszteni kell. Tudatos marketing tevékenységgel a megtermelt áruk piaci pozícióját 

erősíteni kell. Az élelmiszer feldolgozóipar irányában nyitni kell, korszerű üzemek 

létesítésével. 

Az agrárfejlesztés érdekében a jóminőségű termőterületek megőrzése, a versenyképesség 

érdekében a vetésszerkezet összehangolása és tudatos marketing tevékenységgel a megtermelt 

áruk értékesítése. A  mezőgazdaságot kiegészítő ágazatok állattenyésztés, élelmiszer 

feldolgozóipar infrastrukturális fejlesztése és a befektetés ösztönzés feltételeinek 

megteremtése. 

 

Az állattenyésztés a megtermelt termények helyben történő felhasználásával szorosan 

kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Szorgalmazni kell az állattartó telepek korszerűsítését, 

hatékonnyá tételét, és további állattartó telepek létrehozását támogatni kell. Lehetőséget kell 

teremteni a megújuló energiaforrások létesítésére, alkalmazására. 

 

 

c.)  Önfenntartó település 

 

Az önfenntartás egyszerre jelenti a szükségletek megtermelését és az energiatakarékosságot. 

Az intézmények energetikai korszerűsítése és a lakossági energiahatékony rekonstrukciók 
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jelenthetik az energia megtakarítás lehetőségét. Az intézmények energiahatékony 

felújításának, korszerűsítésének folytatása, a lakossági megújuló energiahasználat támogatása. 

Az élelmiszer előállítása az önkormányzati területek közmunka programban történő 

művelésével, és a közmunka programban történő állattenyésztés is hozzájárulhat az 

önfenntartó település létrehozásához. 

 

 
 
 

d.) Energiatudatos település, megújuló energiák hasznosítása 

 
Zagyvarékason az energia- és klímatudatos város kialakítását szolgáló szemléletformálás a 

lakosság, a vállalkozások és közszféra körében a településfejlesztés fontos eleme. A 

szemléletformálás célja egy környezettudatos város megteremtése. Ennek a fejlesztési célnak 

több rétege, eleme van.  

A közlekedés terén a már hagyományokkal rendelkező környezetbarát közlekedést erősíteni 

szükséges. A közlekedéstudatosságot az iskolai oktatás keretei közé be kell építeni. Az 

oktatás keretein belül a kerékpáros közlekedés elsajátítását szorgalmazni kell. A 

környezetbarát mobilitás feltételeinek javítása, vagyis a közlekedési rendszerek 

környezetbaráttá válásának támogatása, a kerékpáros infrastruktúrák fejlesztése. A kerékpáros 

közlekedés ösztönzése és a közösségi távolsági közlekedés használatának ösztönzése. Kiemelt 

területek tehát környezetbarát közlekedési rendszerek és környezetbarát közlekedési módok 

fejlesztése, ezáltal a fenntartható közlekedés megteremtése. Ennek biztosítása érdekében kül- 

és belterületi kerékpárút megvalósítása szükséges, elsődlegesen a két településrész 

biztonságos összekötése révén. 

A parkolás biztonságos, kulturált megoldása érdekében új közterületi parkolók építése 

szükséges, elsősorban az intézmények közelében. 

Másrészt szükséges erősíteni az energiatudatosságot. A települési energiahatékonyság 

növelése, a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat előtérbe helyező 

közszolgáltatás fejlesztés. Továbbá a lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek 

energiahatékonysági korszerűsítése képezi a másik kiemelt területet. Ösztönözni a családi 

házak felújítása során az energetikai korszerűsítése. A megújuló energiák felhasználásának 

előmozdítása a lakosság körében.  

Az infrastrukturális fejlesztés tekintetében ösztönözni a még rá nem csatlakozott ingatlanokat 

a szennyvízvezetékre történő rákötésre.  

Az ökotudatosság keretein belül szorgalmazni a komposztáló telep létesítését. A már meglévő 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett újabb szelektív hulladékgyűjtési lehetőség 

kijelölése, a lakosság ösztönzése a szelektív gyűjtésben való részvételre. Tovább kell bővíteni 

a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett gyűjtésének 

megvalósításával. Az állati hulladékgyűjtést térségi szinten biztosítani kell. 

 Az ökotudatos szemlélet, vagyis a település természeti értékeinek védelme és megőrzése, 

szintén egy fenntartható és tudatos településfejlesztés megerősödését segíti. A védett illetve 

közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-védelmi helyzetének és 

állapotának javítása, a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve 

az ehhez kapcsolódó szemléletformálás tekinthető a legfontosabb feladatnak.  
 
 
 
e.) Humánerőforrás fejlesztés 
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Zagyvarékas fejlesztési stratégiájának fontos eleme a gazdasági igényeket kiszolgáló 

humánerőforrás fejlesztés támogatása.  Magas színvonalú képzési struktúra fenntartása és a 

helyi piaci igényekkel történő összehangolása folyamatos kihívást jelent a település számára. 

A képzési, szakoktatási háttér fejlesztésében elsősorban a piaci igényeket, szükségleteket kell 

figyelembe venni. Ennek egyik alternatívája a város gazdaságát segítő, a helyi gazdaság 

igényeire alapozó képzési formák bevezetése. A szakképzés tartalmi, módszertani és 

szerkezeti kiépítése a versenyképes tudás megszerzése érdekében. A helyi gazdálkodók 

számára speciális szakmai tanfolyamok szervezése a korszerű állattenyésztési és 

agrárismeretek valamint gyümölcstermesztési, feldolgozási ismeretek elsajátítása érdekében. 

A Szolnoki ipari vállalkozásokkal együtt térségi szinten meg kell valósítani a speciális 

szakképzést. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek, átképzésének 

támogatása a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés érdekében. A jelen kor igényeihez 

alkalmazkodva a nyelvi és számítástechnikai képzések, átképzések szorgalmazása és 

támogatása, népszerűsítése. 

 

 

 

 

 

 
f.) Idegenforgalmi fejlesztés 

 
 
Kiemelt és új fejlesztési terület Zagyvarékas számára az idegenforgalom. A település 

idegenforgalmi vonzereje jelenleg alacsony, hiányoznak azok a vonzerők, amelyek jelentős 

turisztikai keresletet generálnának, korlátozottak a turisztikai szolgálatosok kapacitásai. Van 

néhány olyan adottsága Zagyvarékasnak, amely azonban alapjául szolgálhatnak a település 

vonzerőfejlesztéséhez. Kiemelten kell kezelni ebből a szempontból a település turisztikai 

kínálatát, a Zagyva természeti adottságait. Zagyvarékas egyenlőre nélkülözi azokat a komplex 

turisztikai termékeket, amelyek fellendítenék a település idegenforgalmát. Két célterületen 

szükséges átfogó beavatkozásokat kezdeményezni.  

Egyrészt a vonzerőfejlesztések tekintetében. Ennek keretében megtörténik a jelenlegi 

vonzerők attraktivitásának fejlesztése és új vonzerők létrehozása. A desztináció vonzerejének 

és versenyképességének növelése nagymértékben múlik a térségben működő attrakciókon. A 

térség turizmusának alacsony versenyképességét egyrészt az okozza, hogy hiányoznak azok a 

vonzerők, amelyek nemzetközi jelentőségűek lennének, a térség egyetlen attrakciója sem 

alkalmas arra, hogy önmagában megfelelő létszámú keresletet generáljon és hosszú 

tartózkodási időt biztosítson. Ebből eredően kiemelt fontosságú a turisztikai kínálat 

hálózatosodásának megteremtése, a szomszédos települések turisztikai kínálatának komplex 

turisztikai csomagként történő értékesítése. A desztináció általános problémái között  szerepel 

a komplex, élményt kínáló turisztikai termékek hiánya. A megváltozott turistaigények jelentős 

kihívásokat támasztanak a vonzerők számára, amelyhez csak nehezen tudnak alkalmazkodni 

az attrakciók. A valódi kihívást az élménygazdaságba történő átmenet jelenti a térségnek, 

vagyis a kínálati oldal jellegének megváltoztatása, élményközpontúvá tétele. A térségi 

turizmus összefogását jelenti a Zagyva-Ökopark program. A program a természeti értékek 

turisztikai potenciálját hivatott hasznosítani. A desztináció három települést (Zagyvarékas, 

Újszász, Szászberek) kíván egységes tematika alá vonni. A térségi együttműködés keretében 

kialakításra került a turisztikai vonzerők hálózatosodása és egy ökoturisztikai túraútvonal, 

mely illeszkedik a környék nyújtotta természeti adottságokba, kihasználja a Zagyva folyó 

közelségét. 
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A másik kiemelt terület a turistafogadó kapacitások fejlesztése. Hiányoznak a minőségi 

szálláshelyek, komoly gondot jelentenek a szálláshely kapacitás hiánya. Zagyvarékas számára 

tehát kiemelt cél az idegenforgalom fejlesztése, azon belül a két legfőbb terület a kínálati 

oldal fejlesztése és a kereslet generálása. A kínálati oldal fejlesztése egyszerre történik a 

vonzerők és a fogadó kapacitások szintjén.  

A turisztikai vonzerők és szolgáltatások minősége, jellege nagymértékben befolyásolja a 

rólunk kialakult képet az ide érkező emberek szemében. Általában azok a városok, térségek, 

amelyek jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkeznek, pozitív imázs alakul ki róluk. De 

nem csak az ideiglenes ide érkező emberekre gyakorol pozitív hatást a turizmus, hanem az itt 

élő lakosságra is, hiszen pozitívan befolyásolja kötődéseket, identitásukat, kulturális 

fogyasztási lehetőségeiket és gazdasági lehetőségüket. Ebből eredően a turizmus a település 

marketing stratégia kulcsterülete.  

Cél a települési és térségi turisztikai kínálat tudatos marketing tevékenységgel történő 

értékesítése.  

Pályázatok, befektetők révén új turisztikai attrakciók létrehozása, a turisztikai elemek 

összefogása a meglévő kínálat komplex csomaggá tétele elsődleges feladat. 

A kulturális kínálat fontos szerepet tölt be Zagyvarékason az identitás megerősödésében. A 

társadalmi versenyképesség javítása elsősorban közösségfejlesztési beavatkozásokkal 

történik, amely alapvetően a helyi identitás erősítését célozza. A turisztikával foglalkozó helyi 

civil és nonprofit társaságok megalakulásának, működésének segítése hozzájárulhat a 

turizmus fejlesztéséhez. A helyi kötődés erősítése, a lakossági identitás fejlesztése egy 

tudatosabb, értékőrző közösségi modell alapja.  

 
 

 

g.) Települési élettér fejlesztés 

 

A részcél egyik kulcsterülete a vonzó lakóterületek megteremtése. A vonzó lakóterületek, a 

kulturált és korszerű lakókörnyezet fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek 

szeressenek itt élni. Ebből eredően ez a terület is lényeges szerepet tölt be a településimázs 

formálásában, hozzájárul Zagyvarékas attraktivitásának, vonzerejének növeléséhez. A 

települési életterek fejlesztésében fontos szerepe van a lakosságot kiszolgáló rekreációs 

tereknek és a reprezentatív településképnek, közterületeknek. A településközpont, mint a 

legfontosabb élettér és közösségi tér korszerűsítése, funkcióellátottságának további bővítése 

egész Zagyvarékas számára meghatározó. A település központi területének rehabilitációja, a 

templom körüli park rendezése, az emlékművek értékőrző felújítása az élettér fejlesztéshez 

tartozik. A funkciógazdag és korszerű települési alközpontok kialakítása tekinthető az egyik 

lényeges területnek a településfejlesztési prioritások közül.  

 

h.) Transzverzális kapcsolatok erősítése 

 

Az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció az Európai Unió döntéseivel 

összhangban a Kelet-Magyarországi régió tovább fejlesztését tűzi ki célul. Ennek eredménye 

a jelenleg Szolnok térségében megkezdett beruházású M4 gyorsforgalmi út. A tervezett 

gyorsforgalmi út egyik szolnoki lehajtó csomópontja, mely közvetlen kapcsolatot teremt a 32. 

számú főúttal Zagyvarékas közelében található, amely a települést beköti az autópálya 

hálózatba. Az autópálya megépítésével a község térségi szerepe tovább erősödik, a 

nemzetközi folyosó részévé válik. Az autópálya megépítése révén gazdaságfejlesztés várható. 

A lehajtó csomópont közelében kijelölt gazdasági, logisztikai terület a településnek újabb 
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gazdaságfejlesztési valamint foglalkoztatási lehetőséget jelentenek, melyek elsődleges 

fontosságúak. 

Összességében a transzverzális kapcsolatok fejlesztése a település egyik erősségének, 

közlekedés földrajzi adottságának kiaknázását, további erősítését jelenti közlekedésfejlesztési 

eszközökkel.  

 

A gazdaság 

diverzifikációjának 

ösztönzése 

Települési környezet 

minőségi fejlesztése 

Közösségvezérelt 

településfejlesztés 

Agrár szféra fejlesztése Települési mikroklíma 

javítása és a települési 

környezet védelme 

Humán közszolgáltatások 

fenntartható fejlesztése 

Vállalkozói, üzleti környezet 

fejlesztése 

Településszerkezet és 

településkép megőrzése 

épített értékek védelme 

Generációkon átívelő 

közösségi életterek 

fejlesztése 

Turizmus fejlesztése A települési közlekedési 

rendszerek korszerűsítése, 

környezetbarát mobilitás 

ösztönzése 

Települési identitás és 

közösségi kohézió erősítése 

Integrált növekedés Fenntartható növekedés Harmonikus növekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

Zagyvarékas területén a településrészek lehatárolásánál figyelembe lett véve a 

településszerkezet, az elhelyezett létesítmények, a településrészek jellege. Fentiek alapján a 

belterületen a településképi arculati kézikönyvvel összhangban a következő településrészek 

találhatók: 

 

 

 

 

 

 

 1. Történelmi településrész 

 

 2. Általános településrész 

 

 3. Vasúti újtelep településrész 
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Településrészek lehatárolása 
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Fejlesztési célok az egyes településrészekre: 

 

 

1. Történelmi településrész 

 

A terület a Fekete Lajos út - József utca – Petőfi Sándor utca  - Vidra utca -  belterületi határ 

- Gyimesi utca -  Alkotmány utca - Ügyes utca – Rózsa utca – Egység utca – Kossuth Lajos 

utca – Madách Imre utca – Fekete Lajos  által határolt terület.  

 

A település központi területén településközpont rehabilitáció tervezett, amely jelenti egyrészt 

az intézmények és lakóépületek külső felújítását és energetikai korszerűsítését, másrészt a 

központi park és emlékművek megújítását. Az iskola területén szociális főzőkonyha építése 

tervezett. Az óvoda energetikai korszerűsítése mellett eszközfejlesztés és a bölcsőde felújítása 

kiemelt fejlesztési cél. Az intézmények parkolóinak fejlesztése, és az egységes zöldfelületi 

rendszer létrehozása a településképet javítja. az új piac megépítése a településen megtermelt 

zöldségek, gyümölcsök eladásának kulturált körülményeit teremti meg. Az üresen álló, 

bontandó, vagy felújításra szoruló családiházak felújítása a településképet vonzóbbá teszi. 

 

 

2. Általános településrész 

 

A történelmi településrész körül, a belterületi határig terjedő településrész 

 

A területen a Zagyva gát melletti területek további rendezése, a Kisszög fejlesztése, újabb 

zöldterület rendezések tervezettek. A Kisszögben megvalósítandó játszótér a településen élő 

kisgyermekes családok számára jelenti a kulturált kikapcsolódás lehetőségét. A bontással 

felszabadult jelenleg üres lakótelkek lakóépületekkel történő beépítése, a családiházak 

energetikai korszerűsítése és felújítása a településrész értékét tovább növeli.  

 

 

3. Vasúti Újtelep településrész 

 

Különálló településrész a központi belterülettől délre, a vasútvonal melletti területek 

 

A felújítandó házak korszerűsítése a településrész értékét növeli. A lakóutcákon egységes 

zöldfelület létrehozása tervezett. 

A vasúti megálló melletti parkoló megvalósítása a vonattal továbbutazók számára 

biztonságos, kulturált parkolás feltételeit teremti meg.  

A településrészen hiányzó játszótér megvalósításával szabadidő eltöltés és a gyermekek 

biztonságos körülmények közötti játéktere valósul meg. 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATHOZ 

 

 

 

 

 

 

S W O T  -  a n a l í z i s 
 

 

Erősségek (Strenght) Gyengeségek (Weakness) 

 

 természeti, táji, épített környezeti 

adottságok 

 hagyományokon alapuló mezőgazdaság 

 jelenleg is működő állattartó telepek 

 Zagyva folyó 

 teljes infrastrukturális ellátottság a 

belterületen 

 energiaellátás megoldott 

 belterületi utak nagy része szilárd 

burkolattal ellátott 

 külterületi természeti értékek  

 nagy mozgástér a fejlesztési projektek 

területi befogadására 

 jelentős potenciális munkaerő jelenléte 

 Szolnok közelsége 

 népességnövekedés 

 magas a fiatalkorúak, és szülőképes 

korúak aránya 

 kihasználatlan munkaerőpiaci tartalék 

 energetikailag korszerű, vagy 

korszerűsítés előtt álló intézmények 

 rendezett településkép 

 nyugodt, csendes lakókörnyezet 

 csekély levegőszennyeződés 

 Fejlődő és korszerűsödő infrastruktúra 

 Alapellátás helyben biztosított 

 Jól működő intézményhálózat 

 Közmunkaprogram hatékony 

kihasználása 

 

 

 

 

 

 

 munkanélküliség veszélye 

 foglalkoztatási nehézségek 

 mezőgazdaság alacsony 

jövedelemtermelő képessége 

 települési arculat nem egységes 

 reprezentatív, egységes 

településközpont hiánya 

 többirányú közúti kapcsolatok hiánya 

 kerékpárutak, járdák, járdaszigetek 

hiánya 

 alacsony foglalkoztatottság 

 alacsony jövedelmi viszonyok 

 tőke hiány 

 ipari hagyományok hiánya 

 mezőgazdasági géppark elöregedett 

 megszűnt, felhagyott állattartó telepek 

 bezárt baomfifeldolgozó hasznosításra 

váró területe 

 nincs szálláshely 

 alacsony színvonalú szolgáltatások 

 kis számú termelőüzem 

 nincs termékfeldolgozás 

 foglalkoztatottak kis száma 

 munkahelyek hiánya 

 hiányos kereskedelmi ellátás 

 gyenge vállalkozói aktivitás 

 korlátozott szórakozási lehetőségek 
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Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) 

 

 pályázati lehetőségek kiaknázása 

 településkép arculatváltás 

 településközpont rehabilitáció 

 oktatási intézmények bővítése 

 a javuló környezetminőség kedvezően 

befolyásolhatja a bevándorlást, 

letelepedést 

 az alacsony ingatlanárak Szolnokról 

történő kiköltözésre ösztönözhetnek 

 kistérségi lehetőségek, kedvezmények 

kihasználása 

 oktatás fejlesztése 

 szabadidős tevékenységek, 

programok szervezése 

 kerékpárút építése, és az erre épülő 

kerékpáros turizmus fejlesztése 

 természetjáró turizmus 

megteremtésének segítése 

 természetközeli turizmus fejlesztés 

 a helyben termelt mezőgazdasági 

termékek helyben feldolgozása 

 ipar fejlesztése 

 gazdasági területek kialakítása 

 logisztikai tevékenység kialakítása 

 agrár marketing tevékenység erősítése 

 állattartás ösztönzése 

 állattartó telepek korszerűsítése, 

fejlesztése 

 egységes zöldfelületi rendszer 

létrehozása 

 rendezvények, találkozók szervezése 

 A letelepedés ösztönzése 

telekkínálattal 

 M 4 autópálya megépítésével a 

térségi kapcsolatok jelentősen 

javulhatnak 

 Hagyományteremtő turisztikai és 

gasztronómiai rendezvények 

 

 

 lakosság megtartó képességének 

csökkenése 

 pályázati lehetőségek hiánya 

 munkanélküliség számának 

növekedése 

 újabb munkalehetőségek hiánya 

 szegregáció növekedése 

 táji környezet leépülése 

 ipari fejlesztés hiánya 

 tőke hiány 

 csökkenő önkormányzati bevételek 

 más nagyobb települések árnyékában a 

kitörési lehetőségek nem 

érvényesülnek 

 lakosságszám stagnálás, vagy 

visszaesés 

 bevándorlási tendencia csökken 

 a zöldterületek felújításának hiánya 

 a településközpont egységes arculat 

megteremtésének hiánya 

 turisztikai marketing hiánya 

 burkolt utak állagának romlása, 

karbantartásának hiánya 

 marketing hiány 

 M 4 autópálya megépítésének 

elmaradása 

 turizmus fejlesztésre érdeklődés 

hiánya  

 állattartó telepek korszerűsítésének 

elmaradása, bezárása 

 kerékpárút építés elmarad 

 intézmények tervezett bővítése 

elmarad 

 kiszámíthatatlan politikai, gazdasági, 

környezeti hatások 

 

 

A település erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit elemezve megállapítható, hogy a 

település fejlődésének alapja a gazdaság fejlesztése, beruházások megvalósítása. A 

megvalósuló beruházások munkahelyteremtéssel járnak, melyek a helyi munkaerő 

foglalkoztatás szintjét emelik és munkanélküliek arányát csökkentik. A helyi gazdaság 

élénkítése hozzájárulhat a kapcsolódó szolgáltatások megteremtéséhez, működtetéséhez. A 

település legjelentősebb kitörési pontja lehet Szolnok nagy ipari üzemeihez kapcsolódó 
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beszállítói háttér kisebb vállalkozások letelepedésével, a megépülő M4 gyorsforgalmi út 

közelsége miatti logisztikai, szolgáltató vállalkozások letelepedése, valamint a 

hagyományokkal rendelkező mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése.  Mindezen tényezők 

közvetve visszahatnak az elvándorlás mérsékléséhez. 

 

 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi,  gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 

 

A településfejlesztési koncepció egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, 

helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg. A megalapozó vizsgálat részletesen bemutatja a 

település jelenlegi helyzetét, a gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokat, tendenciákat. 

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági 

és környezeti adatokat a kijelölt átfogó és részcélok mentén lehet kijelölni. Az adatok körének 

kijelölésekor elsődleges szempont, hogy ezen adatokkal a kívánt változások mérhetőek 

legyenek. 

 

 

 

Beavatkozási 

terület 

Beavatkozási terület 

leírása 

Jelenlegi 

érték 

Tervezett 

érték 

Változás 

Vállalkozások száma A településen regisztrált 

vállalkozások száma 

 db db  

Vállalkozások száma A településen működő 

vállalkozások száma 

 db   

Vállalkozások 

létszáma 

A helyi vállalkozásokban 

foglalkoztatottak száma 

 fő fő  

Új vállalkozások Újonnan betelepült 

vállalkozások száma 

db db  

Gazdasági 

növekedés/csökkenés 

Működő vállalkozások 

árbevétele 

Ft Ft  

Kereskedelem Kereskedelmi egységek 

száma 

 db db  

Munkanélküliség Településen élő 

munkanélküliek/álláskeresők 

száma 

 fő fő  

Foglalkoztatottság Foglalkoztatottak aránya az 

aktív népességhez 

viszonyítva 

% %  

Szociális ellátásban 

részesülők 

Szociális ellátásban 

részesülők száma 

 fő fő  

Jövedelem A településen élő 

foglalkoztatottak éves 

átlagkeresete 

Ft Ft  

Vendéglátás Vendéglátóegységek száma  db db  

Idegenforgalom Kereskedelmi szálláshelyek 

száma 

db db  

Idegenforgalom Kereskedelmi db db  
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szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák száma 

Lakónépesség száma Települési lakónépesség 

száma 

fő fő  

Elöregedés 60 év felettiek aránya a 

népességen belül 

% %  

Korszerkezet 18 év alattiak aránya a 

népességen belül 

% %  

Születések száma Születések száma fő fő  

Bevándorlás Településre beköltözők 

száma 

 fő fő  

Elvándorlás Településről elköltözők 

száma 

fő fő  

Vándorlási 

különbözet 

Beköltözők és elköltözők 

száma 

fő/fő fő/fő  

Társadalmi 

önszerveződés 

Civil szervezetek száma db db  

Fejlesztés Fejlesztéssel érintett terület 

nagysága 

m2 m2  

Funkcióbővítés Újonnan létesült 

közszolgáltatások száma 

db db  

Felújított, 

korszerűsített 

lakások 

Felújított, korszerűsített 

lakások száma 

db db  

Korszerűsítés Felújított, korszerűsített 

lakások aránya 

% %  

Felújított, 

korszerűsített 

intézmények 

Felújított, korszerűsített 

intézmények száma 

db db  

Korszerűsítés Felújított, korszerűsített 

intézmények aránya 

% %  

Megújuló 

energiahasználat 

Megújuló energiahasználat 

aránya a teljes energia 

felhasználáshoz képest 

% %  

Energia megtakarítás Energia felhasználás 

csökkenése 

% %  

Kerékpárutak  Bel- és külterületi 

kerékpárutak hossza 

 km km  

Utak  Felújított kül- és belterületi 

utak hossza 

0 km km  

Járdák  Kiépített járdák hossza km   

Zöldfelületek Zöldfelületek nagysága  m2 m2  

Csatornahálózat Csatornahálózat hossza  km km  

Csatorna rákötés Közüzemi csatornahálózatra 

rákötött lakások száma 

 db db  

Kulturális 

rendezvények 

Kulturális rendezvények 

(színházi, zenei előadások, 

ismeretterjesztő előadások 

stb.) száma 

db db  
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3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő  elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti  változtatásokra 

 

 
Infrastrukturális változások 

 
Közlekedési infrastrukturális változások az alábbiak szerint érintik Zagyvarékas községet. A 

térség számára legnagyobb infrastrukturális beruházás a 4. sz. gyorsforgalmi út folytatása, 

amely bekapcsolná a települést a gyorsforgalmi út hálózatba és húzóerővel hatna  a gazdasági 

fejlesztésre.    

A település teljes belterületén a meglévő utak felújítása, járdaépítés,  járda felújítás, 

közterületi parkolók kialakítása  tervezett. 

Kerékpárút megvalósítását tervezi a település a két településrész összekötése és a 

közlekedésbiztonság növelése érdekében. 

 

 
Területfelhasználási változások 

 

A területfelhasználási változások során cél a kompakt és a klímatudatos település 

megteremtéséhez szükséges a település egyes térszerkezeti elemeinek felülvizsgálata és újra 

gondolása. A területfelhasználási változások a meglévő és tervezett területhasználat változását 

mutatják be. 

 

 

 

Zagyvarékas külterületén a következő területfelhasználási változások tervezettek: 

 

 Tervezett országos kerékpárút (magasabbrendű tervek szerint) 

 Gazdasági terület fejlesztés kijelölése (logisztikai terület) 

 Iparterület revitalizáció (területfelhasználási változás nélkül) 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas belterületén a következő területfelhasználási változások tervezettek: 

 

 

 Tervezett piac 

 ökoturisztikai fejlesztés 

 

 

 

 

Zagyvarékas község fejlesztésének célja a lakosság számának növekedése, a korszerkezet 

átalakítása. Ennek érdekében minden munkahelyteremtési szándékot, fejlesztési lehetőséget 

támogatnak. A település kitörési pontja lehet az M4 gyorsforgalmi útra alapozott gazdasági 

fejlesztés, valamint Szolnok nagy ipari vállalkozásaihoz csatlakozva kisebb ipari üzemek 
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letelepedésének ösztönzése. A külterületi mezőgazdasághoz kapcsolódó állattartó telepek 

fejlesztésének támogatása, a település ipari - agrár jellegének megőrzése, a mezőgazdaságra 

és állattenyésztésre épülő feldolgozóüzemek létesítése, az egykori baromfifeldolgozó 

területének revitalizációja. A település belterületének rendezése, jellegének erősítése, az 

infrastrukturális elemek fejlesztése, aktív zöldfelület kialakításával, a meglévő közterületek 

zöldfelületének rehabilitációjával élhető, minőségi lakókörnyezet kialakítása. A még nem 

felújított egyes intézmények energiahatékony felújítása az üzemeltetési költségek 

optimalizálása. Szociális főzőkonyha megvalósításával a közétkeztetés biztosítása. Új ipari és 

szolgáltató létesítmények letelepedésének ösztönzése, mely által a foglalkoztatottsági szint 

emelése megtörténhet. A természeti környezetre, a meglévő adottságokra alapozott turizmus 

fejlesztése, mely összekapcsolható a térségi idegenforgalommal.  

A munkanélküliség csökkentése, a szociális ellátásra szorulók arányának visszaszorítása, a 

szociális védőháló megerősítése. A népességszám megtartása és növelése, az oktatási szint 

emelésével az iskolázottság növelése.  

 

Fejlesztések térképi ábrázolása 
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére 

és az  örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre 

 

A 2001. évi LXIV. törvény szabályozza és határozza meg a kulturális örökség védelmét. A 

törvény hatálya kiterjed a régészeti örökségre, műemléki értékekre, kulturális javakra, továbbá 

meghatározza ezek védelem alatt álló környezetét is. 

A védelem alatt álló művi értékek környezetében történő fejlesztések meghatározásánál, 

elsődleges szempont az adott művi érték védelme, továbbá a művi érték környezetének 

figyelembevétele. A helyi építési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályozókat, 

melyek figyelembe veszik a kulturális örökség védelmét és előtérbe helyezik a fenntartható 

fejlesztést. 

 
 
Művi értékek 

 
A településen nem található műemlék, műemlékegyüttes. 

 
A Képviselő – testület által jóváhagyott településképi arculati kézikönyv, valamint  a 

korábban készült helyi értékvédelmi vizsgálat bemutatja a helyi értékeket. A település a 

településképi rendeletben helyi védelem alá helyezte: 

 

- Római katolikus templom (hrsz: 1) 
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- Római katolikus plébánia (hrsz: 3) 

- Tájház (hrsz: 685) 

 

  

 

 

 

 

Régészeti örökség 

 

Országos régészeti védelem alatt álló lelőhelyek (Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése):  

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Zagyvarékason az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 
 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

37030 1 Havas - tanyák 
044/1, 050/6, 050/4, 0370/2, 0370/1, 

047 

58972 2 Peti csárda 

083/12, 083/10, 084/4, 083/1, 063/7, 

067/1, 1522/3, 1522/19, 083/11, 

063/6, 063/5, 063/4, 025 

65340 3 Vasúti Újtelep 

528/33, 1528/34, 1528/32, 1528/7, 

1528/9, 1528/10, 1528/11, 1528/12, 

1528/13, 1528/14, 1528/15, 1543, 

1528/38, 1542, 1539, 1538, 1537, 

1528/6, 1544, 1545, 1546, 1547, 

1528/5, 1528/4, 1528/39, 1541, 

1528/3, 1528/2, 1540, 1528/8, 1548, 

1549, 1527 

81399 4 Gyepi földek I. 025, 026/5, 050/65, 045 

81401 5 Gyepi földek II. 025, 026/11, 026/5 

81403 6 Belső földek 025, 029/46, 028/4, 028/8, 028/5 

81405 7 Lapos dűlő I. 
067/1, 063/15, 083/1, 083/6, 083/5, 

083/4, 063/25 

81407 8 Lapos dűlő II. 
067/1, 063/19, 068/8, 068/7, 063/18, 

068/5, 068/6, 063/12 

81409 9 Lapos dűlő III. 
063/11, 067/1, 068/4, 068/3, 068/2 

063/11, 067/1, 068/4, 068/3, 068/2 

Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása 

 

 

 

 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 

A célok megvalósítását azok az önkormányzati tevékenységek jelentik, melyek segítik a fő 

célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat. 

Ezen eszközök a következők lehetnek: 
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 Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása 

 A szabályozási tevékenységek (pl.: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása, 

töltéskorszerűsítéshez kapcsolódó kisajátítás, mint sajátos jogintézény) 

 Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel 

 Befektetők bevonása, esetleges együttműködés 

 Pályázatok 

 Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének 

elősegítése 

 Fiatalok letelepedésének ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás) 

 Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés 

ösztönzése érdekében lakásépítéshez kötötten) 

 Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és 

startmunka program folytatása 

 Marketing tevékenység 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló szervezeti elvárások: 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, 

amely biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget. 

A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon kell követni a fejlesztések 

megvalósulását, az elért eredményeket elemezni és értékelni kell. A településfejlesztés 

társadalmi, gazdasági és szabályozási környezetét figyelemmel kell kísérni, és a külső 

feltételrendszer változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges. Ezen 

feltételek változásának visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba. 

A település társadalmi és gazdasági igényeinek nyomonkövetése és a változások beépítése a 

koncepció megfelelő fejezeteibe. 

A társadalmasítás feltételrendszerének kidolgozása, a partnerségi határozatban 

megfogalmazott partnerek bevonása a koncepció értékelésébe. 

 

 

 

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

 

Javasolt az esedékes pályázatokhoz, programokhoz kapcsolódva az önkormányzat részéről 

egy olyan szervezet vagy csoport létrehozása, mely figyelemmel kíséri a következő hétéves 

időszakban azon pályázatokat, programokat, melyek a település szempontjából beilleszthetők 

a koncepcióban rögzített fejlesztési elképzelésekbe. 

Javasolt a változások aktualizálása, a megvalósult fejlesztések törlése és a fejlesztési célok a 

gazdasági, pályázati környezethez alakított pontosítása, továbbá a kiinduló adatoknál szereplő 

táblázat aktualizálása.  

A településfejlesztési koncepció módosítását Képviselő-testületi határozattal kell elfogadni. 

Az esetleges év közben nagyobb tervezett fejlesztések, vagy pályázati lehetőségek esetén 

szükség szerint a településfejlesztési koncepciót kiegészíteni, módosítani lehet, minden 

esetben a változtatás indoklásával és a koncepció jóváhagyásával. 

 

 

 

Szolnok, 2018. június hó 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról és 
településfejlesztési koncepciójáról 

a 2018.06.29-ei képviselő-testületi ülésre 
 
 

Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére készülő településrendezési tervet 2017. 
évben kötött szerződés alapján a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - vel készítteti. A 
településrendezési terv részeként a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet mellékletében 
meghatározott tartalommal elkészült a megalapozó vizsgálat. Amely többek között 
településhálózati összefüggések, területrendezési tervekkel való összefüggések, a település 
társadalma, demográfia, település gazdasága, településtörténet, lakásgazdálkodás, 
intézmények, természeti és táji adottságok, védett és védendő területek, zöldfelület, épített 
környezet, területfelhasználás, telekstruktúra, önkormányzati tulajdon, épített környezet 
értékei, közlekedés, közművek, energia, környezetvédelem stb. vizsgálatával foglalkozik.  
A vizsgálat szakági fejezetét jogosultsággal rendelkező szaktervezők készítették. 
A statisztikai elemzés a hozzáférhető országos KSH adatokból és a település által szolgáltatott 
adatokból történt. A vizsgálat helyszíni szemlén és felmérésen alapult. 
A vizsgálat a település jelenlegi helyzetének tényfeltárásán alapul és ezért megfelelő alapot 
biztosít a további tervezői feladat elvégzéséhez. 
A munkaközi szinten összeállított településfejlesztési koncepció felhasználta és figyelembe 
vette az államigazgatási szervek előzetes véleményeit, adatközlését, valamint az 
Önkormányzat által ismertetett fejlesztési szándékot. Fejlesztési irányok közül olyan 
alternatíva amelyben döntést kellene hozni nem volt. 
 
Tisztelt Képviselő - Testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, és javaslom, hogy határozatban erősítse meg, hogy a 
vizsgálat tartalmában megfelel a tervezés alapjának, a településfejlesztési koncepció - 
tervezete pedig az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. 
 
 
Zagyvarékas, 2018. június 22. 
 
         Jánosi József 
         polgármester 
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JAVASLAT 

……../2018. (VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat  
 
 
Zagyvarékas Község új településrendezési terve megalapozó vizsgálatáról és a fejlesztési 
koncepció irányáról. 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, a 314/2012. (XI.8.) a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdése alapján Zagyvarékas Község teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszközök részeként készült megalapozó vizsgálati 
munkarészt megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
1. Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszközök 
részét képező megalapozó vizsgálat tartalmi összeállításában megfelel a 314/2012. (XI.8.) a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak és ez alapján megfelel a tervezés 
alapjának. 
 
2. Az egyeztetés előtt álló településfejlesztési koncepció az Önkormányzat által meghatározott 
fejlesztési irányokat tartalmazza. 
 
A határozatról: 
 

1. Kiszelovics Ildikó településtervező Szolnok, Szántó krt 52. II/5. 
2. Pálinkás István főépítész Szolnok, Jókai u. 12. 
3. Jánosi József polgármester 
4. Rédei Róbert jegyző 
5. Képviselő-testület tagjai 
6. Irattár 

 
értesülnek. 
 
 
 





 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez - 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2018/2019-es nevelési év indításánál az óvodai maximális csoportlétszám 
20%-al való átlépését minden óvodai csoportra vonatkozóan. Az óvodavezető kérelme az 
előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 
értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet 
határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, 
illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszám határokat. Ez alapján az 
óvodában minimális csoportlétszám 13 fő, az átlag csoportlétszám 20 fő, míg a 
maximális létszám 25 fő.  

 

 minimális létszám maximális létszám átlag létszám 

Óvoda 13 25 20 

 

 



 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek 
legfeljebb 20%-os túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Zagyvarékas Község 
Önkormányzata által fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy engedélyezze a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 
2018/2019-es nevelési évben indított óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való 
túllépését a határozat-tervezet figyelembe vételével. 

 

Zagyvarékas, 2018. június 21. 

 

Jánosi József 
polgármester 
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 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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TERVEZET 

 
 
 
…………/2018. (VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem 
megtárgyalásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi 

Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelmet megtárgyalta és a 

2018/2019-es nevelési évben a maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-al történő 

emeléséhez hozzájárul. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről haladéktalanul értesítse az érintett 
intézmény vezetőjét. 

 

A határozatról: 

1. Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Rédei Róbert jegyző, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

5. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

 

 

 

 































  

KKIIVVOONNAATT  ––  DDÖÖNNTTÉÉSSII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
valamint helyi érdek  települési fejlesztésekű  

TÁMOGATÁSI OKIRAT AZONOSÍTÓK: 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 
317743 – BMÖGF/92-117/2017 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEIRE 

 
A fenti tárgyban létrehozott Bírálóbizottság szakmai munkáját megkezdte és megtárgyalta a tervezett 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges adatokat és információkat, elkészítette javaslatát a 
beszerzés megvalósítására, melyet az alábbiak szerint kér elfogadni: 
 
A Bírálóbizottság az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával megállapította a 
beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Kbt. 16. § (1) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott 
piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra 
tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés 
esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni. 
(2) A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkér  által a részvételre jelentkez k vagy ő ő
az ajánlattev k részére fiző etend  díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkér  teljesít ilyen ő ő
jelleg  fizetést.ű  
(3) Ha az ajánlatkér  lehet vé teszi a részekre történ  ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe ő ő ő
minden rész értékét be kell számítani. 
(4) Ha az ajánlatkér  szervezet több különálló m ködési vagy szervezeti egységb l (a továbbiakban: ő ű ő
m ködési egység) áll, a közbeszerzés ű - 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
megállapított - becsült értékének meghatározása során valamennyi m ködési egyű ség beszerzési 
igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló m ködési egység saját gazdasági ű
szervezettel és m ködési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a ű
közbeszerzés becsült értékét az érintett különálló m ködési egység szintjén is meg lehet határozni.ű  
(5) A Közbeszerzési Hatóság a becsült érték meghatározásának egyes módszereir l, illetve a módszer ő
megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki. 
 
Kbt. 17. § (5) Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - m szaki és gazdasági ű
szempontból funkcionális egységet képez  ő - építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe 
venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az 
ajánlatkér  által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.ő  
 
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a 
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.) vonatkozó 
el írásai:ő  
A Kbt. 28. § (1) bekezdése különös hangsúlyt fektet ajánlatkér  felel sségére a közbeszerzési eljárás ő ő
megfelel  alaposságú el készítése tekintetében a beszerzés tárgyának és becsült értékének pontos ő ő
meghatározása érdekében. E felel sségi körben az ajánlatkér  köteles a becsült érték meghatározása ő ő
céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkér  ő
objektív alapú módszereket alkalmazhat.  
Ilyen módszerek különösen  
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,  
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,  
c) igazságügyi szakért  igénybe vétele, ő  



d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,  
e) szakmai kamarák által el állított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési ő
adatbázis,  
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,  
g) az ajánlatkér  korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerz déseinek elemzése [Kbt. 2ő ő 8. § (2) bekezdés].  
A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. fentiekben idézett rendelkezése nem 
taxatív, hanem példálózó jelleg  felsorolást tartalmaz, így az ajánlatkér k a közbeszerzés becsült ű ő
értékének meghatározására más olyan módszert is alkalmazhatnak, amely a becsült érték objektív 
megállapítására alkalmas. 
 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki szolgáltatások ő
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet el írásai:ő  
 
13. § (1) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor −  a Kbt. 17. § (5) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével ő−  az ajánlatkér nek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a 
joger s építési engedéllyel jóő váhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített 
engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megel z  12 hónapnál nem ő ő
régebben készült ő− − szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének id pontjára aktualizált  
költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban 
felmerül  valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdéső  a) pontja szerinti esetben az építési 
beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az építési 
beruházással kapcsolatban felmerül  valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés ő
megkezdését megel z  12 hónapnál nem régebben készült ő ő - szükség esetén a közbeszerzési eljárás 
megkezdésének id pontjára aktualizált ő - költségbecslést kell irányadónak tekinteni. 
(2) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintend  az építési ő
engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási 
szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen). 
(3) Az ajánlatkér  a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani.ő  
 
El z  és szóban idézett további joganyagok valamint a rendelkezésre álló információkő ő  az alábbiak: 
Ajánlatkér  a projekt megvalósításához kiviteli tervdokumentációt készíttetett, melynek része a részletes ő
építészeti-m szaki költségvetési kiírásű  (az építési beruházással kapcsolatban felmerül  valamennyi ő
szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megel z  1ő ő 2 hónapnál nem régebben 
készült, aktualizált költségbecslés).  
Rendelkezésre áll továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési költségek kimutatása a 
megvalósult szerz dések alapján.ő  
 

A beszerzés becsült értékének megállapításához vizsgálni szükséges az egybeszámítási kötelezettségek 
fennállását, így az alábbiakat vizsgálják és állapítják meg: 
 
Ajánlatkér  jelen projekten kívül az alábbi projektek kapcsán nyújtott be támogatási kérelmet, vagy ő
kapott támogatást: 
 
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - 
Zagyva Ökopark 
építés becsült nettó költsége:    91.769.967.- HUF 
 
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Önkormányzati Épületek energetikai fejlesztése – Zagyvarékas 
községháza energetikai fejlesztése 
építés becsült nettó költsége:    37.511.199.- HUF,  
 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Fenntartható közlekedés 
fejlesztése Zagyvarékason 
építés becsült nettó költsége:    94.630.500.- HUF,  
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b vítése, fejlesztése ő – 
Szociális konyha építése Zagyvarékason 



építés becsült nettó költsége:    62.081.863.- HUF,  
 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 A foglalkoztatás és az életmin ség javítása családbarát, munkába állást ő
segít  intézmények, közszolgáltatások fejlesztése ő cím , azonosítószámú Támogatási Szerz dés szerint, ű ő
a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és b vítéseő  
Építési tevékenység nettó összesen:   34.291.145.- HUF 

 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú Támogatói Szerz dés szerint, ő a Zagyvarékasi Községi 
Bölcs de felújítása és b vítéseő ő  
Építési tevékenység nettó összesen:   38.874.237.- 

 
Az egybeszámítási körülmények kapcsán a jelen és kapcsolódó projektek körülményei, valamint a Kbt. 
17. § (5) bekezdés szerinti Ajánlatkér  által biztosított szolgáltatások egybeszámítása indokolt.ő  
 
A projekt részletes költségvetése alapján a beruházási költségek az alábbiak: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő    4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása  4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő    3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása   9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása    8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása   56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

Tervez i költségvetés összesen:ő     176.365.785.- HUF 
 
Támogatói okirat összesen: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő    4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása  4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő    3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása   9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása   2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása    8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása   56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

Támogatói okirat költségvetése összesen:   176.365.785.- HUF 
 
A projekt az alábbi egybeszámítandó részprojektekb l áll, melyek finanszírozása az alábbi:ő  
 
1-3 ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „A Belügyminisztérium a 
helyi érdek  települési fejlesztések érdekében sű zükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi 
Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti ő
el irányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapjánő ” a támogatási kérelemben 
és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2018. évi központi 
költségvetésér l szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14 ő
cím 48 alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza ű
nem térítend  támogatásával finanszírozza. ő  
 
4-8 ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, 



a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek 
Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3. melő lékletének II. 8. 
pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával ű ő
finanszírozza. 
 
9-10. ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, 
a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont ő
szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem ű térítend  támogatásával finanszírozza.ő  
 
Projekt összes nettó költsége:       176.365.785.- HUF 
 
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. 
 
Részekre bontás tilalmának vizsgálata: 
 

Kbt. 19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával 
megválasztani. 
(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós 
értékhatárt elér  vagy meghaladó becsült érték  beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának ő ű
megkerülésére vezet. 
(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 
szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre 
bontva, több szerz dés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének mő eghatározásához az 
összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen 
célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások m szaki és gazdasági funkcionális egységét kell ű
alapul venni. 
(4) Ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e 
törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdést l eltér en a Harmadik Rész szerinti eljárás ő ő
alkalmazható olyan szerz dések megkötésére, amelyekő  
a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 eurónál, 
építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb, és 
b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes 
becsült érték 20%-át. 
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a 111. § szerinti kivételek nem alkalmazhatók. 
(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történ  beszerzéskor külképviseletenként, a ő
szakképzésért és feln ttképzésért felel s miniszter által fenntartott sző ő akképzési centrumok esetében 
tagintézményenként, az országgy lési képvisel csoportok törvény alapján biztosított m ködési és ű ő ű
ellátási kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor képvisel csoportonként és keretenként, az ő
ügyészségr l szóló 2011. évi CLXIII.ő  törvény 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 10. § (1) 
bekezdésében említett szervek esetében pedig a részükre jóváhagyott részel irányzatok terhére ő
megvalósítandó beszerzések vonatkozásában külön kell alkalmazni. 
 
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a 
beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.) elemzése 
alapján: 
 

a) m szaki ű - gazdasági funkcionális egység vizsgálata: 
Ajánlatkér  által benyúő jtott vagy támogatott beszerzések vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy a  
 



385619 – BMÖGF/295-4/2018 számú Támogató okirat szerint: „A Belügyminisztérium a helyi érdek  ű
települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi 
Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források Minisztériuma költségvetési fejezetek ő
közötti el irányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapjánő ” a 
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek 
Magyarország 2018. évi központi költségvetésér l szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi ő
önkormányzatok támogatásai fejezet 14 cím 48 alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak 
támogatása jogcímen kapott támogatást építési tevékenysége ellátására 11.735.922.- HUF 
mértékben (1-3 ajánlati részek). Nem kapcsolódó - I. világháborús emlékm  posztamensének ű
teljeskör  felújítása ű - tárgyban további 872.244.- HUF támogatásban részesült. 
 
317743 – BMÖGF/92-117/2017 számú Támogató okirat szerint: „Az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 
2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. pontjában ő
szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása jogcímen kapott támogatást építési tevékenysége ellátására 
81.343.583.- HUF mértékben (4-8 ajánlati részek) 
 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 számú Támogató okirat szerint: „Az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 
2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti az ő
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
jogcímen kapott támogatást építési tevékenysége ellátására 83.286.280.- HUF mértékben (9-10 
ajánlati részek) 
 
 
A fent jelölt három projektnek m szaki és gazdasági funkciójuk alapján azonos m szaki ű ű
körülmények megteremtése a célja, így a m szaki egység körülményei fennállnak. Gazdasági ű
funkcionalitását tekintve mindhárom projekt azonos el nyöket nyújt Ajánlatkér höz ő ő
kapcsolódóan, azaz közlekedési fejlesztések ugyanazon gazdasági egységben jelennek meg 
megtakarításként.  
Felhívja a Bírálóbizottság a figyelmet a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása vonatkozásában is, mely azonos m szaki és ű
gazdasági funkció betöltését biztosítja. 
 

Az Ajánlatkér  nem biztosít szolgáltatási tevékenységet a projektekhez.ő  
 

Fontos kiemelni az útmutatóból: 
….. az azonos ajánlatkér  által fenntartott két különböz  helyrajzi számon található óvoda ő ő
felújításának (amelyek mindegyike energetikai felújítást, az ablakok cseréjét, a f tési rendszer ű
korszer sítését és a homlokzat felújítását foglalja magában) értékét az ajánlatkér  nem ű ő
bonthatja részekre, amennyiben a beszerzés egyéb körülményei (például, hogy az egységes 
igényként megfogalmazott beszerzéseket az ajánlatkér  egy id ben kívánja megvalósítani) az ő ő
egyes beszerzések rendeltetésének azonosságára, felhasználásuk közvetlen összefüggésére 
utalnak, azzal, hogy a különböz  épületek a funkciójuk betöltésére önállóan nemő , csak 
együttesen alkalmasak. A Közbeszerzések Tanácsa felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy 
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységek különböz  földrajzi helyszíneken ő
valósulnak meg, nem alapozza meg azok jogszer  részekre bontását. Ehheű z hasonlóan, 
önmagában az a tény, hogy az egyes építési tevékenységeket különböz  támogatáspolitikai ő
értelemben vett projektekb l finanszírozzák, nem alapozza meg azok jogszer  részekre ő ű
bontását. 
Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján az építési beruházások körében is 
hangsúlyozandó, hogy a beszerzés tárgyának, rendeletetésének azonossága, és felhasználásuk 
egymással közvetlen összefüggése a dönt  szempontok annak vizsgálata során, hogy a becsült ő
értéküket részekre lehet-e bontani. 



Európai bizottsági audit tapasztalatok alapján a Közbeszerzések Tanácsa felhívja az építési 
beruházások körében is a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy amennyiben a beszerzések egy 
uniós támogatáspolitikai értelemben vett projekt keretében kerülnek megvalósításra, ez a tény 
az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja a becsült érték meghatározása szempontjából, 
hiszen a közösen elérend  projektcél önálló funkcionális egységet is létrehozhat.ő  
 

b) a beszerzések tárgya és rendeltetése azonosságának és felhasználásuk egymással közvetlen 
összefüggésének vizsgálata: 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 - Helyi érdek  települési  fejlesztésekű  
317743 – BMÖGF/92-117/2017 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések I. 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések 
II. 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
projektek kapcsán a beszerzések tárgya azonos, valamennyi projekt közlekedésfejlesztési 
hatású építési tevékenységet tartalmaz, így a beszerzés tárgya és rendeltetésének fennállása 
megállapítható. A korszer sítéssel érintett létesítmények nem ugyanazon építmény felújítását ű
érintik, azonban a települési hálózat fejlesztését ellátva egymással kapcsolódva hálózati 
formában egységet képeznek.. 
 

c) az egységes tervezés és döntés elemzése: 
A tervezési feladat egymástól különböz  szervezetek bevonásával történt, elkülönített id ben, ő ő
azonban a feladatok akár azonos szervezet tervezésében is megvalósíthatók lennének. 
Döntések különböz  id ben részben azonos szerő ő vezet döntései (BM és TOP források). 

 

d) ugyanazon ajánlatkér  szemő élyének vizsgálata: 
A vizsgált projektelemek ugyanazon Ajánlatkér höz kapcsolódnak.ő  
 

e) azonos jogalap és azonos feltételek a szerz dések megkötésekorő : 
A projektek azonos támogatáspolitikai környezetben születtek, azonos jogalappal, azonos 
elvárásokat tartalmaznak a fejlesztések vonatkozásában (BM keret). A TOP forrás jogalapja 
eltér .ő  

 

f) id beli összefüggéső  vizsgálata: 
A megvalósítás ugyanazon gazdasági évben tervezett. 
 

g) Kbt. 19. § (4) alkalmazása: 
nem releváns 

 
A Bírálóbizottság megvizsgálva a fennálló projektek részekre bontásának körülményeit megállapítja, 
hogy az alábbi projektek egybeszámítása indokolt: 
 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 - Helyi érdek  települési  fejlesztésekű  
317743 – BMÖGF/92-117/2017 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések I. 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések II. 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 
A projektek kapcsán m szaki és gazdasági egység áll fenn, figyelembe véve azon tényt, hogy a ű
tervezett projektrészek önállóan is képesek feladatukat ellátni, de szem el tt tartva az azonos projektcél ő
megvalósítását az egybeszámítási kötelezettségeket szigorúan figyelembe véve állapítja meg a 
beszerzés becsült értékét.  
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követ  kötelezettségek vizsgálata alapján ő
a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Tervez i költségvetés alapján:ő  
385619 – BMÖGF/295-4/2018 - Helyi érdek  települési  fejlesztésekű : 



11.735.922.- HUF 
 

317743 – BMÖGF/92-117/2017 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések I. 
81.343.583.- HUF 

 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések II. 

83.286.280.- HUF 
 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

94.630.500.- HUF 
 

A projektek mindösszesen:    270.996.285.- HUF 
 
Beszerzés becsült értéke összesen egybeszámítással:  270.996.285.- HUF 
 
Beszerzés becsült értéke ajánlati részenként önállóan: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő    4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása  4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása   2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő    3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása   9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása    2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása    8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása   56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

 
A TOP forrásból megvalósuló beruházás a kés bbiekben kerül megvalósításra.ő  
 
El z ek alapján a projekt magvalósításához javasolt eljárásrend kiválasztása:ő ő  
 
A Bírálóbizottság javaslata: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó 
szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történ  alkalmazásával lefolytatandó eljárás ő
kiválasztása. 
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben foglaltak 
szerint kell eljárni. 
„115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkér  ő – 
választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történ  ő
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország 
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkér  akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ő
ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelel  számú alkalmas ő
gazdasági szerepl r l van tudomása. Az ajánlatkő ő ér  az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem ér  ő ő
érték  beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés ű a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelel en összefoglaló tájékoztatással vagy ő
hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén 
a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak 
alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.  
 

(2) Az ajánlatkér  köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett ő
legalább öt gazdasági szerepl nek egyidej leg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ő ű
ajánlatkér  az eljárásban nem köteő les alkalmassági követelményt el írni. Az ajánlatkér  csak a ő ő
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szerepl knek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ő
ajánlattételre felhívandó gazdasági szerepl k kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenő l  ő



bánásmód elvének megfelel en és lehet ség szerint a mikroő ő -, kis- vagy középvállalkozások részvételét 
biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkér  a különböz  eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági ő ő
szerepl k személyét lehet ség szerint változtaő ő tja. A 80. § (5) bekezdésében el írt tíz napos id tartam ő ő
helyett öt napos id tartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.ő  
 

(3) Az ajánlattételi határid  nyílt eljárásban irányadó minimális id tartamára vonatkozó el írás nem ő ő ő
alkalmazandó. Az ajánlattételi határid , az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok ő
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, 
hanem az eredeti ajánlattételi határid  lejárta el tt közvetlenül, egyidej leg írásbaő ő ű n kell tájékoztatni 
azokat a gazdasági szerepl ket, amelyeknek az ajánlatkér  az ajánlattételi felhívást megküldte.ő ő  
 

(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ő
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott ő
gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ő ő
ajánlatkér  nem küldött ajánlattételi felhívást.”ő  
 

„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkér  ő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési 
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás 
keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági 
szerepl rő e tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 

(7) Az ajánlatkér  köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban ő – az eljárás megindításával 
egyidej leg ű – nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, 
majd – az ajánlatok bontását követ en haladéktalanul ő – az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k ő
nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyz könyvet.”ő  
 

Mivel nincs olyan beszerzési körülmény, mely indokolttá tenné a szabadon kialakított eljárási 
körülmények alkalmazását, így a Bírálóbizottság egyértelm  javaslata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti ű
eljárásrend alkalmazása. 
 
 
Bevonni tervezett vállalkozások vizsgálata: 
 

Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkér  köteles biztosítani a versenyt, és aző  eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább öt gazdasági szerepl nek egyidej leg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást ő ű
küldeni. Az ajánlatkér  az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt el írni. Az ajánlatkér  ő ő ő
csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szerepl knek küldhet ajánlattételi felhívást. ő
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szerepl k kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenl  ő ő
bánásmód elvének megfelel en és lehet ség szerint a mikroő ő -, kis- vagy középvállalkozások részvételét 
biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkér  a különböz  eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági ő ő
szerepl k személyét lehet ség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében el írt tíz napos id tartam ő ő ő ő
helyett öt napos id tartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.ő  
 

Ajánlatkér  diszkriminációmentesen, a környezetében m köd , a Közbeszerzési Hatóság által ő ű ő
m ködtetett adatbázisban megjelen  hirdetmények alapján, elektronikus oldalakon, a környez  ű ő ő
települések munkáinak megvalósítása során referenciákkal rendelkez  teljesít képes és szakmailag ő ő
megbízható vállalkozásokat kíván eljárásába bevonni, akiket az egyenl  bánásmód alapján választ ki. ő  
A Bírálóbizottság munkája során Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képvisel testülete javaslatára ő
az alábbi vállalkozásokat vizsgálta meg megbízhatóságuk, teljesít képességük, szakmai referenciáik, ő
pénzügyi mutatóik, kkv. szerinti hovatartozásuk alapján: 
 
1.  Cégnév:  SO-TA VIA Épít ipari ő és Szolgáltató Kft. 
 Székhely:  6630 Mindszent, Sz l  sor 7.ő ő  

E-mail cím:   sotaviakft@gmail.com 
 
2.  Cégnév:  REAL-RENT Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, Kökény köz 2. 

E-mail cím:   realrentkft@gmail.com 



 
3. Cégnév:  TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelez , Épít  és Szolgáltató Kft.ő ő  
 Székhely:  5081 Szajol, F  út 20.ő  

E-mail cím:   tothkesz@gmail.com 
 
4.  Cégnév:  Szolnok Aszfalt Kft. 
 Székhely:  5000 Szolnok, Nagysándor József út 35/a 

E-mail cím:   info@szolnokaszfalt.hu 
 
5.  Cégnév:  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató ő Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, Kossuth Lajos utca 7. 

E-mail cím:   ketutaskft@gmail.com 
 

6.  Cégnév:  RO-LY Bau Kft. 
 Székhely:  3413 Cserépfalu, Kossuth út 3. 

E-mail cím:   nb@rolybau.hu 
 

7.  Cégnév:  BRH-M Kft. 
 Székhely:  2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem u. 1. 

E-mail cím:   iroda@brhm.hu 
 

8.  Cégnév:  Bitu-Joint Kft. 
 Székhely:  1114 Budapest, Ulászló u. 44. V/9. 

E-mail cím:   gyula.bardos@bitu-joint.hu 
 

A Bírálóbizottság a vállalkozásokat a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból (e-cégjegyzék, e-
beszámoló, MKIK nyilvántartás, honlapok információi) ellen rizte és megállapította, hogy a szervezetek ő
mindegyike szakmai és pénzügyi el menetele, céginformációi alapján megbízható szakmai munkával ő
teljesíteni képes a tervezett projektet, megbízható, mikro-, kis- és középvállalkozások körébe tartozó 
gazdasági szerepl , az eljárásba bevonni érdemes.ő  
 
Eljárási Dokumentumok ismertetése 
 
A Bírálóbizottság munkája során a felel s közbeszerzési szaktanácsadó vezetésével részletesen elemzi a ő
beszerzésre vonatkozó eljárási dokumentumok tartalmát, az alkalmassági minimumkövetelményeket, a 
kizáró okokat, az eljárási követelményeket, Ajánlatkér , a Támogató elvárásainak való megfelelés ő
paramétereit. 
 
A teljes iratanyagot közösen véleményt alkotva határozzák meg az eljárási Dokumentumok végleges 
összeállítását, melyet a Döntéshozó elé terjeszteni kívánnak. 
 
 

 

A Bírálóbizottság 1/2018. /V.29./ részletes döntési javaslata 
 

Eljárás elnevezése: 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása valamint helyi érdek  települési fejlesztésekű  
 
Eljárás tárgya:       építési beruházás 
 
Eljárás tervezett forrása:       
385619 – BMÖGF/295-4/2018 - Helyi érdek  települési  fejlesztésekű  (1-3. ajánlati részek) 
317743 – BMÖGF/92-117/2017 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések I. 
(4-8. ajánlati részek) 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések II. 
(9-10. ajánlati részek) 



forrás 100 %   támogatási intenzitással, valamint öner  bevonásávalő  
 
Önálló becsült érték ajánlati részenként:                                

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő    4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása  4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása   2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő    3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása   9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása    2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása    8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása   56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás  72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 

 
Egybeszámítandó projektek: 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 - Helyi érdek  települési  fejlesztésekű  (1-3. ajánlati részek) 
317743 – BMÖGF/92-117/2017 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések I. 
(4-8. ajánlati részek) 
275465 – BMÖGF/188-64/2015 - Adósságkonszolidációban nem részesült települési fejlesztések II. 
(9-10. ajánlati részek) 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Egybeszámítás szerinti becsült érték:     nettó 270.996.285.- HUF 
 
Eljárás javasolt módszere, típusa:      A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt eljárás  
Ajánlatkér  jogosultsága:ő        Bejelentkezett és felülvizsgált Ajánlatkérő 

 Közbeszerzési Terv szerinti eljárás:      igen szerepel a Közbeszerzési Tervben (javaslat 
alapján kerül felvételre, módosításra) 
Eljárási iratok elfogadása:                             az Eljárási Dokumentumokat (Ajánlattételi Felhívás I. 
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerz déstervezet ő III. kötet, M szaki dokumentáció IV. ű
kötet) a Bírálóbizottság elfogadja 
 
Javaslom a megnevezett gazdasági szerepl k bevonását és az eljárás lefolytatását.ő  
 
1.  Cégnév:  SO-TA VIA Épít ipari ő és Szolgáltató Kft. 
 Székhely:  6630 Mindszent, Sz l  sor 7.ő ő  

E-mail cím:   sotaviakft@gmail.com 
 
 
2.  Cégnév:  REAL-RENT Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, Kökény köz 2. 

E-mail cím:   realrentkft@gmail.com 
 
3. Cégnév:  TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelez , Épít  és Szolgáltató Kft.ő ő  
 Székhely:  5081 Szajol, F  út 20.ő  

E-mail cím:   tothkesz@gmail.com 
 
4.  Cégnév:  Szolnok Aszfalt Kft. 
 Székhely:  5000 Szolnok, Nagysándor József út 35/a 

E-mail cím:   info@szolnokaszfalt.hu 
 
5.  Cégnév:  Kétutas Épít ipari és Szolgáltató ő Kft. 
 Székhely:  8428 Borzavár, Kossuth Lajos utca 7. 



E-mail cím:   ketutaskft@gmail.com 
 

6.  Cégnév:  RO-LY Bau Kft. 
 Székhely:  3413 Cserépfalu, Kossuth út 3. 

E-mail cím:   nb@rolybau.hu 
 

7.  Cégnév:  BRH-M Kft. 
 Székhely:  2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem u. 1. 

E-mail cím:   iroda@brhm.hu 
 

8.  Cégnév:  Bitu-Joint Kft. 
 Székhely:  1114 Budapest, Ulászló u. 44. V/9. 

E-mail cím:   gyula.bardos@bitu-joint.hu 
 

 
Melléklet: Eljárási Dokumentumok (Ajánlattételi Felhívás I. kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. 
kötet, Szerz déstervezet III. kötet, ő M szaki dokumentáció IV. kötet)ű  
 
 

Kelt: Zagyvarékas, 2018. május 29. napja 
 



 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 

AJÁNLATKÉR  ADATAIŐ  

Ajánlatkér  neve:ő  Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Ajánlatkér  címe:ő  Magyarország 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

Ajánlatkér  azonosító:ő  AK16909 

Ajánlatkér  képvisel :ő ő  Jánosi József polgármester 

 

ELJÁRÁSI ADATOK  

Eljárás neve: 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdek  ű
települési fejlesztések 

Eljárás tárgya: építési beruházás 

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás 

Projektazonosító: 

385619 – BMÖGF/295-4/2018 

317743 – BMÖGF/92-117/2017 

275465 – BMÖGF/188-64/2015 

 

FELEL S AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ Ő  

Tanácsadó neve: Bakos László  

Tanácsadó címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.  

Lajstromszám: 00171 

Jóváhagyás:  

 
                         

                                                                       ELLENJEGYZEM 
Bakos László  

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
Lajstromszám:00171 
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I. KÖTET 

Ajánlattételi Felhívás – EKR szerinti 

Ajánlattételi Felhívás – EKR rendszer karakterkorlát miatti kiegészítése 

 

II. KÖTET 

Ajánlattételi Dokumentáció, iratminták 

 

III. KÖTET 

Szerz déstervezető  

 

IV. KÖTET 

M szaki ű dokumentáció  

- m szaki leírásű   

Tervez i iratanyagő ok 

- kivitelezési tervdokumentáció 

- árazatlan költségvetési kiírások 

- hatósági engedély, engedélymentes nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
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I. KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

EKR RENDSZERBEN SZEREPL  ADATOKŐ  
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név:   Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ – rendszerben generált 
Postai cím 
Város:  Zagyvarékas 
NUTS-kód: HU322 
Postai irányítószám: 5051 
Ország:  Magyarország 
Egyéb cím adatok: Rákóczi út 56. 
Kapcsolattartó személy:  Jánosi József polgármester 
E-mail:  hivatal@zagyvarekas.hu 
Telefon: +36 56 / 540-021 
Fax: +36 56 / 540-024 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkér  általános címe: (URL)ő : www.zagyvarekas.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL):  
Lebonyolító szerv(ek) adatai:  

 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerz dés közös közbeszerzés formájő ában valósul meg: Nem 
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés: Nem 
A szerz dést köő zponti beszerz  szerv ő ítéli oda:  Nem 

 

I.3) Az ajánlatkér  típusaő  

Ajánlatkér  típusa:ő  Regionális/helyi szintű 
 

I.4) F  tevékenység (klasszikus ajánlatkér k esetében)ő ő  

F  tevékenység:ő  Általános közszolgáltatások 
 
 

II. szakasz: Tárgy 

 

II. 1) Meghatározás 

II.1.1) A szerz déső  típusa: Építési beruházás 
II.1.2) F  CPVő -kód: 45.00.00.00 - 7  
II.1.3) A szerz dés tárgya:ő  Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdek  ű
települési fejlesztések 
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás az alábbi tárgyban:  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 
azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdek  ű
települési fejlesztések 10 ajánlati rész alapján: 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, 

Mártírok utca 
 

Karakterszám-korlátozás okán további adatok a II.2.4) pontban. 
II.1.5) A szerz dés id tartama, vagy a teljesítés határidejeő ő  
Id tartam hónapban:ő   
vagy napban:  170 
vagy a teljesítés határideje:  
II.1.6) A teljesítés helye: 5051 Zagyvarékas,  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása ő 1372 hrsz. 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 586 hrsz. 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 179 hrsz. 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  612 hrsz. 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 557 hrsz. 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 32 hrsz. 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 1152 hrsz. 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 1750, 1751 hrsz. 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 451, 1023, 1049, 834, 1670, 

782, 1275, 114, 816, 1658/2, 815, 1241, 156, 486, 228 hrsz-ek 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, 

Mártírok utca 451, 1721, 166/2 hrsz. 
II.1.7) Részekre bontás 
Részajánlat tételre lehet ség vanő  Igen 
A részajánlat kizárásának indoka(i):  

 

II. 2) A közbeszerzés ismertetése 

II.2.1) Elnevezés: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása valamint helyi érdek  ű
települési fejlesztések 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
F  CPVő -kód: 45.00.00.00 - 7  
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok 
A teljesítés helye: 5051 Zagyvarékas,  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása 1372 hrsz.ő  
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 586 hrsz. 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 179 hrsz. 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  612 hrsz. 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 557 hrsz. 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 32 hrsz. 
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7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 1152 hrsz. 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 1750, 1751 hrsz. 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 451, 1023, 1049, 834, 1670, 782, 

1275, 114, 816, 1658/2, 815, 1241, 156, 486, 228 hrsz-ek 
ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, 
Mártírok utca 451, 1721, 166/2 hrsz. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 840 m2 
 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 620 m2 
 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 310 m2 
 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 372 m2 
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1120 m2 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 588 m2 
 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1125 m2 
 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
1 db meglév  híd rekonstrukcióő  
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
Alkotmány utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1305 m2 
Arany J. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1185 m2 
Bercsényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 960 m2 
Damjanich utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1245 m2 
Dr. Taródi B. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1338 m2 
Egység utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1435 m2 
Liliom utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 675 m2 
Mester utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 531 m2 
Móricz Zs. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1215 m2 
Nádas utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 915 m2 
Nefelejcs utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 810 m2 
Pet fi utca:ő  AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 300 m2 
Posta utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 363 m2 
Ügyes utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 260 m2 
Wesselényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 585 m2 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – 
Alkotmány utca: Viacolor burkolat rakása 220 m2 
Dózsa György tér: Viacolor burkolat rakása 150 m2 
Mártírok utca: Viacolor burkolat rakása 432 m2 

 

II.2.5) Értékelési szempontok: 
Az alábbiakban megadott szempontok: Igen 
Min ségi kritérium:ő  Igen 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) ő  
hónap egységben 

15 
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Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id nő ű ő ő ő  felül) 
hónap egységben 

15 

Költség kritérium: Nem 
Ár kritérium: Igen 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)  
HUF egységben 

70 

II.2.6) Becsült érték: Nem 
Érték áfa nélkül:  
Pénznem:  
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes id tartamára vonatkozó becsült összértéke)ő  
II.2.7) A szerz dés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer id tartamaő ő  
Időtartam hónapban:  
Napokban kifejezett id tartam:ő  170 
Kezdés dátuma – befejezés dátuma:  
A szerz dés meghosszabbíthatóő : Nem 
A meghosszabbításra vonatkozó lehet ségek ismertetése:ő   
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szerepl k számának korlátozására vonatkozó ő
információ (nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szerepl k tervezett száma (keretszáma):ő   
Tervezett minimum:  
Maximális szám:  
A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:ő   
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók: Nem 
Opciók leírása:  
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak 
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

Nem 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos 

Nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
II.2.13) További információ: 
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkér  valamennyi el írást és ő ő
feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt 
elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi el írás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik ő
Ajánlatkér  elváráső -rendszerét. 

 
 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m szaki információkű  

 

III. 1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó és nem vehet ő

részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , akivel ő
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) meghatározott 
kizáró okok bármelyike fennáll.  
Az Ajánlatkér nek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattev t, ő ő
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvev  gazdasági ő
szerepl t, akivel szemben a feő nt meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 
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Az igazolási módok felsorolása és 
rövid leírása: 

Az ajánlattev nek ajánlatában a ő Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, 
valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
szerint egyszer  nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem ű
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban 
el írt kizáró okok hatálya alá, ő  
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont 
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia  
[„… ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattev , … nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak min sülő ő -
e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. ő ő
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szerepl ben közvetetten vagy közvetlenül több ő
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel 
fennáll. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkér  köteles elfogadni, ha az ő
ajánlattev  a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti ő - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkér  által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása ő
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattev  felel. ő  
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az 
ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattev  arra vonatkozó ő
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz dés teljesítéséhez a ő
Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjai szerinti kizáró 
okok hatálya alá es  alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság ő
igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szerepl t.ő  
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást / 
nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkér  ő
ellen rzi.ő  
 

Ajánlatkér  a ő 321/2015. (X.30.)  Kormányrendeletben részletezettek 
szerint ellen rzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló ő
elektronikus nyilvántartásokból is. 
 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § 
(2) bekezdése alapján egyszer  másolatban is benyújthatóak.ű  
 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó 
nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkér  az alábbiakra ő
hívja fel a T. Ajánlattev k figyelmét: ő  
A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintend  a közbeszerzési ő
eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezd  ő
napjának. Ebb l következ en a becsatolt nyilatkozatoknak ő ő
alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelm  ű
következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkér  ő
tárgyi, az Ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési 
eljárásában való fenn nem állása igazolására. 
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A kizáró okok tekintetében az Ajánlattételi felhívás megküldésénél 
[Ajánlattételi felhívás megküldésének id pontja] nem régebbi ő
keltezés  nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.ű  
Ha az ajánlatkér nek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági ő
szerepl  nyilatkozatának valóságtartalő mával kapcsolatban, akkor a 
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelel en öt munkanapos határid  ő ő
t zésével kérheti az érintett ajánlattev t a kizáró okok ű ő
tekintetében az ajánlattételi felhívásban el írt igazolások ő
benyújtására. 
Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései irányadók. 

Szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmasság el írása [Kbt. ő
65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság el írása ő
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az épít ipari ő
kivitelezési tevékenységet végz  gazdasági szerepl  szerepeljen az ő ő
épített környezet alakításáról és védelmér l szóló törvény (a ő
továbbiakban: Étv.) szerinti, épít ipari kiviteleő zési tevékenységet 
végz k névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett ő
gazdasági szerepl  esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU ő
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti 
hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben 
foglalt bármely egyéb követelményt. 

Szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmasság igazolása: 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  
Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl  esetén a ő
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkér  ellen rzi a ő ő
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhet  ő
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve 
az épít ipari kivitelezési tevékenységet végz k névjegyzékének ő ő
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szerepl  esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi ő
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást 
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell 
igazolásként benyújtani. 
Az Ajánlattev  az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7), (9) ő
bekezdések szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat. A 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolását 
Ajánlattev nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal kell ő
el zetesen igazolnia.ő  
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szerepl  csupán arról köteles ő
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
A gazdasági szerepl  az alkalmassági követelmények teljesítésére ő
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban el írt saját nyilatkozatait az alkalmassági ő
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
el írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint ő
[321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a]., az ajánlatkér  a Kbt. 69. § ő
(4) - (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.  

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és 
rövid leírása: 

 

Az alkalmassági minimum 
követelmények: 

 

III.1.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasságű  
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Az igazolási módok felsorolása és 
rövid leírása: 

Ajánlatkér  a kiválasztott vállalkozások m szaki ő ű
teljesít képességét és megbízhatóságátő  ellen rizte, ezen ő
túlmen en az alábbi kritérium teljesítését várja el:ő  
Az ajánlattev nek a szerz dés teljesítéséhez szükséges m szaki, ő ő ű
illetve szakmai alkalmassága - figyelemmel annak jellegére, 
mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot 
különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és 
megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – igazolható:  

Az alkalmassági minimum 
követelmények: 
 

M1./A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)  Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján  
Ajánlattev  csatolja nyilatkozatát a bevonni kívánt szakember ő
személyér l; valamint a bevonni kívánt szakember ő
szándéknyilatkozatát arról, hogy a teljesítésben, annak felel s ő
m szaki vezetésében részt vesz.ű  Ajánlattev  csatolja a teljesítésbe ő
bevonni kívánt szakember gyakorlatát igazoló aláírt szakmai 
önéletrajzát (egyszer  másolatban), a végzettséget igazoló okiratát ű
(egyszer  másolatban).ű  Amennyiben a megajánlott szakember a 
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás 
(kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében 
ajánlatkér  által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban ő
az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása 
tekintetében (a szakmai önéletrajzon felül) egyéb dokumentum 
csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, 
melyet ajánlatkér  ellen rzi az ő ő illetékes szakmai szervezet (kamara) 
által vezetett nyilvántartásból, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11) 
bekezdését is. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, 
azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott min sített ajánlattev k ő ő
hivatalos és kamarai jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-
ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szerepl  megfelel ő
az adott alkalmassági követelménynek, a min sített ajánlattev k ő ő
elektronikusan elérhet  hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ő
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szerepl  által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az ő
elismert ajánlattev k hivatalos listáját vezet  szervezett lő ő ő  
származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkér  a ő
fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelez i ő
névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés el írásainak ő
megfelel  dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szerepl  ő ő
megfelel az ajánlatkér  által meghatározott követelményeknek, a ő
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkér  az ő
alkalmasság igazolására az általa el írt dokumentumok helyett.ő  
M1./ Utalás az alkalmasság igazolására 
Az ajánlattev  m szaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ő ű
ha nem rendelkezik  
1 f  szakemberrel, aki szakképő esítése és szakmai gyakorlata alapján 
megfelel a felel s m szaki vezet i pozíció betöltésére el írt ő ű ő ő
266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet, IV. Felel s m szaki ő ű
vezetés, 3. rész sajátos építményfajták, 1. pontjában el írt ő
közlekedési építmények szakterület „MV-KÉ vagy MV-KÉ-R” felel s ő
m szaki vezet i jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai ű ő
nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek 
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(végzettséggel és szakmai gyakorlati id vel) és rendelkezik ő
legalább 12 hónap felel s m szaki vezet i gyakorlattalő ű ő  
vagy, a korábbi szabályozás szerinti 244/2006 (XII.5.) Korm. 
rendelet 1. melléklet II. Rész, 1. pontjában el írt ő „MV-KÉ/A vagy 
„MV-KÉ/B” felel s m szaki vezet i jogosultsággal és rendelkezik ő ű ő
legalább 12 hónap felel s m szaki vezet i gyakorlattalő ű ő  
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén  
az ajánlattev  m szaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ő ű
ha nem rendelkezik a küld , vagy származási országban szerzett, ő
az M/1.) pontban meghatározottal egyenérték  jogosultsággal ű
rendelkez  szakember(ek)rel.ő  
A valamely EGT tagállamban jogszer en letelepedett és ott ű
szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a 
szerz dés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ő
ajánlatkér  felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet ő
40. § és 41. §-aiban foglaltakra.  

Ha alkalmassági 
minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása 

Ajánlatkér  a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel ő - Az 
ajánlatkér  csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható ő
gazdasági szerepl knek küldhet ajánlattételiő  felhívást. Az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szerepl k kiválasztásakor ő
diszkriminációmentesen, az egyenl  bánásmód elvének ő
megfelel en és lehet ség szerint a mikroő ő -, kis- vagy 
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni - a kiválasztási 
eljárásában meggy z dött a bevonni kívánt vállalkozások ő ő
pénzügyi, gazdasági, m szaki alkalmasságáról, adataikat és ű
pénzügyi eredményeiket közhiteles nyilvántartásokból ellen rizte ő
és megállapította azok alkalmasságát, teljesít képességét. A ő
bevont vállalkozások megbízhatóságát Ajánlatkér  az elektronikus ő
adatszolgáltatások (honlap, referencialista) körében ellen rizte, a ő
bemutatott referenciákat megvizsgálta, m szaki szempontból a ű
vállalkozások teljesít képességét és megbízhatóságát ő
egyértelm en megállapítottű a. 

III.1.4) A szerz dés biztosítékai:ő  
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetend  késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj ő
0,5%-a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattev vel szemben érvényesített késedelmi kötbér ő
maximuma 30 naptári nap. 
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkér  30 naptári napi, Ajánlattev nek felróható késedelmet követ en jogosult a ő ő ő
szerz dést l egyoldalúan elállni. ő ő  
Ajánlattev  köteles a munka neki felróható okból történ  meghiúsulása esetén a szerz dés teljes ő ő ő nettó 
végösszege 15%-ának megfelel  mérték  meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkér  részére.ő ű ő  
Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattev  által vállalt id tartamban az igazolt teljesítést l számítvaő ő ő  
[értékelési részszempont]. 
III.1.5) Az ellenszolgáltatás 
teljesítésének feltételei és / vagy 
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar 
forint - HUF. Tartalékkeret nem kerül meghatározásra. A pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll. A finanszírozás módja: utófinanszírozás 
A támogatás intenzitása valamennyi ajánlati rész esetében a 
Projektek elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. 
Ajánlattev  jogosult ő – amennyiben igényelt el leget ő – egy 
el legszámla, három részszámlaő  és egy végszámla benyújtására 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV. 1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
Nyílt eljárás: Igen 
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Gyorsított eljárás: Nem 
Indokolás: A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. 
§ (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a beszerzés 
becsült értékére.  
Kbt. 115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
háromszázmillió forintot, az ajánlatkér  ő – választása szerint – a 
közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történ  ő
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból 
finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 
kapcsolatos. 

Tárgyalásos eljárás: Nem 
Gyorsított eljárás: Nem 
Indokolás:  
Versenypárbeszéd: Nem 
Innovációs partnerség: Nem 
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem 
Keretmegállapodás egy ajánlattev velő  Nem 
Keretmegállapodás több ajánlattev velő  Nem 
A keretmegállapodás résztvev inek tervezett maximális létszáma:ő   
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem 
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerz k is alkalmazhatjákő : Nem 
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó id tartam inő doklása: Nem 
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem 
További információk az elektronikus árlejtésr l:ő  Nem 

 

IV. 2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:ő   
IV.2.2) Ajánlattételi határidő 
Dátum, helyi id :ő  2018/07/15 
óra/perc: 10:00 
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU 
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama: (ajánlati felhívás esetében)ő   
Az ajánlati kötöttség végs  dátuma:ő   
vagy Az id tartam hónapban:ő   
vagy napban: (az ajánlattételi határid  lejártától számítva)ő  60 
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum, helyi id :ő  2018/07/15 
óra/perc: 12:00 

 
 

V. szakasz: Kiegészít  információkő  

 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem 
Az ajánlati biztosíték mértéke:  
A befizetés helye:  
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vagy az ajánlatkér  fizetési számlaszáma:ő   
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

 

V.2) További információk: 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattev  Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel  kifejezett ő ő
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ő
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  
Felhívjuk ajánlattev k figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt ő
példányát kell az ajánlatba csatolni tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §  (3) bekezdésére! 
 

2. Az ajánlatban továbbá az ajánlattev nek a ő Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 
kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikroő -, kis- vagy 
középvállalkozásnak min sülő -e figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésére. 
 

3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes 
adatot.  A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) Az EKR-ben az ajánlatkér nek a közbeszerzési ő
dokumentumok között elektronikus rlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ű
ajánlattev  az elektronikus rlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.ő ű  
 

4. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattev  arra vonatkozó ő
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz dés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)ő –k), m) és q) 
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót. A nyilatkozatot akkorő  is be kell nyújtani, ha az 
ajánlatkér  az eljárásban nem írta el  a már ismert alvállalkozók megnevezését.ő ő  
 

5. Ajánlattev  köteles ő - legkés bb a szerz déskötés id pontjára ő ő ő - felel sségbiztosítási szerz dést kötni ő ő
vagy a meglév  felel sségbiztosítását kiteő ő rjeszteni. 
Az ajánlatkér  egyéb érvényességi feltételként a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerint írja el  a ő ő
kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felel sségbiztosítás kötését az alábbiak szerint:ő  
Biztosítási összeg (éves keret):   A kivitelezés teljes összege 
Megrendel :ő     Ajánlatkér vel azonoső  
Kockázat viselési hely:    Megvalósítás helye  
Önrész maximális mértéke:   100.000 Ft/kár 
 

6. Értékelés: 
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenít  ő
olyan - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is 
szerepel.” Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és fels  határa: 0ő  pont (alsó) - 10 pont (fels ).ő  KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. útmutató 
alapján: 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – 
a 84 hónapot elér  vagy meghaladó többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális ő ő
id szakot elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámúő ő  értékelésben részesül (10 pont). 
  

A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felel s m szaki vezet  gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati ő ű ő ő
id n felüli)ő  – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen ő ő ű ő ő
120 hónap gyakorlati id t elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  

 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018/06/18 
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I. KÖTET - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - KIEGÉSZÍTÉS 

 

 

EKR RENDSZERBEN SZEREPL  ADATOK KIEGÉSZÍTÉSEŐ  
(karakterszám-korlátozás okán az EKR rendszerben feltöltött ajánlattételi 

felhívásban nem szerepl , de elvárt ő adatok) 
 
Ajánlattételi felhívás II.2.5. szakasz kiegészítése: 
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AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenít  olyan ő
- különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is 
szerepel.” 
Valamennyi ajánlati részre azonos: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Súlyszám 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

70 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

15 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

15 

 
 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  ő
határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (fels )ő . 
 

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlatű ű ő ) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felel s m szaki vezet  gyakorlata) ő ű ő
körében Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja el :ő ő  
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A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 
84 hónapot elér  vagy meghaladó többlető jótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális ő
id szakot elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
  

A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n ő
felüli) – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 ő ő ű ő ő
hónap gyakorlati id t elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
 

A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történ  kerekítést követ en kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd a ő ő
végs  pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történ  matematikai kerekítéssel kerülnek ő ő
meghatározásra. 
 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelez  mértéő k vállalásán felüli 0 hónap 
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla 
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra 
vonatkozóan a súlyszámmal történ  szorzást követ en is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattev . ő ő ő  
 
 
Ajánlattételi felhívás III.1.1. szakasz kiegészítése: 
 

KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI 
 

Kbt. 64. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 
fennállása ellenére az ajánlattev , részvételre jelentkez , alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt ő ő
vev  gazdasági szerepl  nem zárhatóő ő  ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 
188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - joger s határozata kimonő dta, hogy az érintett gazdasági 
szerepl  az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megel z en olyan intézkedéseket hozott, amelyek ő ő ő
a kizáró ok fennállásának ellenére kell képpen igazolják a megbízhatóságát. ő  
 

(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - véglegessé vált határozata, vagy annak 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - joger s ő
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szerepl  megbízhatóságő át, az ajánlatkér  ő
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A joger s határozatot a gazdasági szerepl  az egységes európai ő ő
közbeszerzési dokumentummal egyidej leg köteles benyújtani.ű  

 
 
Ajánlattételi felhívás III.1.3. szakasz kiegészítése: 
 

AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK 

M szaki, illetve szakmai alkalmasságű  
Az M1./ pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint  
az el írt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattev k együttesen is megfelelhetnek. Az el írt ő ő ő
követelménynek, az együttes megfelelés lehet sége értelmében elegend , ha közülük egy felel meg.ő ő  
 

Az M1./ pontra vonatkozóan a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint   
az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más szervezet vagy személy kapacitására ő ő
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. ő  
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 ajánlattev  ezen szervezet er forrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ő ő
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy el szerz désben vállalt ő ő ő
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges ő
er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.ő ő ő  
 

Az M/1.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint   
a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint el írt, ő szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szerepl  csak akkor ő
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerz dés, vagy ő
a szerz dés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely ő – az ajánlattev  saját ő
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kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben.  A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania.  
 

Az M1./ pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattev nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti ő
nyilatkozattal kell el zetesen igazolnia.ő  
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szerepl  ő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
 

A gazdasági szerepl  az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ő tartalmazó, az 
eljárást megindító felhívásban el írt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást ő
megindító felhívásban el írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint [321/2015 (X.30.) Korm. ő
rendelet 21. §-a]., az ajánlatkér  a Kbt. 69. § (4) ő - (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.  
Ha ajánlatkér nek kétsége merül fel valamely gazdasági szerepl  nyilatkozatának valóságtartalmával ő ő
kapcsolatban, akkor a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelel en öt munkanapos hatő árid  t zésével kérheti az ő ű
érintett ajánlattev t az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.ő  
 
Ajánlattételi felhívás III.1.4. szakasz kiegészítése: 
 

AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Ajánlatkér  ajánlati biztosíték ő és egyéb biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt. 
Ajánlatkér  a kötbéreket ő – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelel enő  – abban az esetben érvényesíti, ha a 
nyertes ajánlattev  olyan okból, amelyért felel s, megszegi a szerz dést. ő ő ő Mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól, ha szerz désszegését kimenti.ő  
Ajánlatkér  a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvr l szóló ő ő 2013. évi V. törvény 6:153. § és 6:154. §, 
6:157. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta el . ő  
 

Vonatkozó rendelkezések, els dlegesen, de nem kizárólagosan: ő  
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz dés keretében eladott dolő gokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;  
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemr l; ő  
c) Polgári törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény.ő  
 

19.1.) Késedelmi kötbér  
 Amennyiben a nyertes ajánlattev  a szerz désben meghatározott teljesítési határid t olyan okból, ő ő ő

amelyért felel s, elmulasztja, úgy ajánlatkér  jogosult a nyertes ajánlattev vel szemben késedelmi ő ő ő
kötbért érvényesíteni.  

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

 A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkér  jogosult elállni a szerő z dést l, a ő ő
szerz dést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.ő  
 

19.2.) Meghiúsulási kötbér  
 Ajánlatkér  30 naptári napi, Ajánlattev nek felróható késedelmet követ en jogosult a szerz dést l ő ő ő ő ő

egyoldalúan elállni.  
 Ajánlattev  köteles a munka ő neki felróható okból történ  meghiúsulása esetén a szerz dés teljes ő ő

nettó végösszege 15%-ának megfelel  mérték  meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkér  részére.ő ű ő  
 A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Ajánlatkér  ő

fizetési számlájára történ  megfizetése.ő  
 Az ajánlatkér  a szerz dés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha ő ő  

a) az Ajánlattev  a teljesítést megtagadja; ő  
b) az Ajánlattev  a szerz dést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el; ő ő  
c) a szerz dés teljesítése az Ajánlattev  érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül; ő ő  
d) az Ajánlattev  a teljesítéssel ő – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik;  
e) az Ajánlattev  ismétl d  súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkér  által a ő ő ő ő

szerz désszer  teljesítésre meghatározott póthatárid  is eredménytelenül telik el; ő ű ő  
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19.3.) Jótállás (értékelési szempont egyedi vállalás alapján)  
 Jótállás: minimum 36 hónap, az Ajánlattev  által vállalt id tartamban az igazolt teljesítést l számítvaő ő ő  

[értékelési részszempont]. 
 A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a 

jogszabályokban, a szerz désben, a m szaki lő ű eírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi 
követelménynek, el írásnak, szabványnak. ő  

 A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági id  újrakezd dik azon a ő ő
napon, amikor az Ajánlatkér  számára kielégít  módon a csere ő ő vagy a kijavítás megtörténik. 

 A jótállási id szak alatt felmerült hibák esetén a nyertes Ajánlattev  [Vállalkozó] köteles a hibát ő ő
térítésmentesen elhárítani, az Ajánlatkér  [Megrendel ] írásbeli hibabejelentése alapján.ő ő  

 Ajánlattev  jótállása megsz nik:ő ű  
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében, 
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Ajánlatkér t terheli,ő  
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi csapásból 

származik. 
- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni 

 
 
Ajánlattételi felhívás III.1.5. szakasz kiegészítése: 
 

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE 
 
 

Az ellenszolgáltatás az igazolt szerz désbenő  rögzített m szakiű  tartalom teljesítését  követ en Ajánlattev  ő ő
által benyújtott számla alapján átutalással - Magyar Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételét l számított ő
30 napon belül. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattev  a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)ő -(2) 
bekezdését l eltér en a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ő ő -
ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkér  a szerz désben foglalt ellenértéket.ő ő  

 

Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev k figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjér l szóló törvény ő ő ő
(Art.) szerint kell eljárni. 
 

El leg biztosításának lehet ségeő ő  és módja: 
- Ajánlattev  jogosult 1 db el legbekér  dokumentumot (el legszámlát) benyújtani a ő ő ő ő – tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelel  mérték  összegre ő ű
tekintettel a Kbt. 135. § (8) bekezdésére. Az el leg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. ő
rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor.  
 

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)  
 Az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő −  vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet ő−  a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt el leget az 
ajánlattev  kérésére ő ő− − a (2) bekezdés szerinti kivétellel  legkés bb az építési munkaterület átadását 
követ  15 napon belül ő köteles kifizetni. 

 

- Az el leg fizetését az ajánlatkér  nem teszi függ vé a vállalkozóként szerz d  fél részér l biztosíték ő ő ő ő ő ő
nyújtásától.  

- Az el leg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattev  a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2. ő ő
részszámlából az el leg mértékének 50 %ő -ban, a végszámlában a fennmaradó az el leg mértékének 50 ő
%-ban köteles az el leg összegével elszámolni.ő  

 

Számlabenyújtás lehet sége, részszámlázáső  
Ajánlattev  jogosult ő – amennyiben igényelt el leget ő – egy el legszámlő a, három részszámla és egy végszámla 
benyújtására az alábbiak szerint: 

a) az el legszámla ő az építési munkaterület átadásával egy id ben nyújtható be a ő – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelel  ő mérték  ű
összegre; 
b) az els  részszámla ő az építési munkálatok legkés bbő  25 %-ának teljesítéséig nyújtható be 
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére. 
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c) a második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését követ en nyújtható be.ő  
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését követ en nyújtható ő
be. 
e) a végszámla az építési munkálatok befejezését követ en nyújtható be a végteljesítés igazolását ő
követ en, amelynek összege nem lő ehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 20%-a. 

 

Ajánlattev nek az ajánlatban becsatolandó ő pénzügyi ütemterv tervezetet a fentiekkel összhangban kell 
elkészíteni. Ajánlattev  jogosult a lehet ségként biztosított részszámlázási lehet ségek kapcsán kevesebb, ő ő ő
akár nulla darab részszámla benyújtására (kizárólag végszámla benyújtására) is. 
 

A beruházás egyik ajánlati rész tekintetében sem hatósági engedélyköteles tevékenység, így a teljesítés során 
a számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. szerint, az egyenes adózás szabályai szerint kerül megfizetésre 
(2007. évi CXXVII. tv. 138. §). 
 

M szaki el rehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkér  a nyertes ajánlattev  által a m szaki el rehaladás ű ő ő ő ű ő
során elkészített, beépített, az építési m szaki ellen r által elfogadottű ő  épít ipari teljesítmény nettó értékének a ő
nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 

A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a ,,Dokumentáció” részét képez  Vállalkozási ő
szerz dés tervezete tartalmazza, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30ő -32/A. §-ában foglalt el írások ő
figyelembevételével. 
 

Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev k figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése ő ő
alapján a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél az alvállalkozóval kötött szerz désben az alvállalkozó ő ő ő ő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 
szerz dés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltő atás 10-10%-át elér  biztosítékot köthet ki.ő  
 

Támogatás forrása: 
1-3 ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „A Belügyminisztérium a helyi 
érdek  települési fejlesztések érdekében ű szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi 
Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti ő
el irányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapjánő ” a támogatási kérelemben és 
annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2018. évi központi 
költségvetésér l szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 14 cím 48 ő
alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  ű ő
támogatásával finanszírozza.  
 
4-8 ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „Az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és 
annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2016. évi központi 
költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. ponő tjában szabályozott az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, 
egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával finanszírozza.ű ő  
 
9-10. ajánlati részek tekintetében: 
A közbeszerzés tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését Ajánlatkér  ő ő „Az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és 
annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem ő
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem ű
térítend  támogatásávő al finanszírozza. 
 
Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev k figyelmét az alábbiakra:ő ő  
Amennyiben az ajánlattev ként szerz d  fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az Ajánlatkér ként ő ő ő ő
szerz d  fél a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)ő ő –(2) bekezdését l eltér  szabályok és a ő ő
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki a szerz désben foglalt ellenértéket:ő  
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„(1) … a) az ajánlattev ként szerz d  felek legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig kötelesek ő ő ő ő ő
nyilatkozatot tenni az ajánlatkér nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;ő  
 

b) az összes ajánlattev ként szerz d  fél legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig köteles ő ő ő ő ő
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidej leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;ű  
 

c) az ajánlattev ként szerz d  felek mindegyike a teljesítés elismerését követ en állítja ki száő ő ő ő mláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattev i teljesítés mértékét;ő  
 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő
– európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül 
átutalja az ajánlattev knek;ő  
 

e) az ajánlattev ként szerz d  fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval ő ő ő
kötött szerz désben foglaltak sző erint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
 

f) az ajánlattev ként szerz d  felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;ő ő ő  
 

g) az ajánlattev ként szerz d  felek által benyújtott számlában megjelölt, f vállalkozói teljesítés ő ő ő ő ellenértékét 
az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattev ként szerz d  feleknek;ő ő ő  
 

h) ha az ajánlattev ként szerz d  felek valamelyikő ő ő e az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkér  (vagy a kifizetésre köteles szervezet) rzi, és az akkor ő ő
illeti meg az ajánlattev t, ha az ajánlatkér  részére igazolja, hogy az e) vagy aő ő z f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdeml  irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ő
ajánlattev  által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;ő  
 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti 
határid  harminc nap. ő  
 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelel eő n. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattev ként szerz d  féllel ő ő ő
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkér ként szerz dést köt  fél vagy a kifizetésre ő ő ő
köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 
 

(4) Ha a közbeszerzési szerz dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev  (ajánlattev k) projekttársaságot ő ő ő
hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattev kéntő  szerz d  fél alatt a projekttársaságot kell érteni. …”ő ő  
 

Ajánlattev  felel s azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerz dés szerinti kifizetés szabályairól. ő ő ő
Ajánlattev  felel s mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége ő ő elmulasztásából ered. 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 

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

b)  Az adózás rendjér l szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)ő  
c)  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
d)    2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

 

Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerz déstervezet tartalmazza.ő  
 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt. 135.§ 
(1), (3) és (5)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. szakasza (30-32/A §) valamint a 2017. évi 
CL. törvény. 
 

A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentumok részét képez  szerz déstervezet rögzíti.ő ő  
 
 
Ajánlattételi felhívás IV.1.1. szakasz kiegészítése: 
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA 

A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a beszerzés becsült értékére.  
 

Jogszabályi alapadatok: 
 

Ajánlatkér  a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend ő
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történ  alkalmazásával folytatja le.ő  
A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a Kbt. 115. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésekben foglaltak szerint 
kell eljárni. 
Az ajánlatkér  akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény ő
által megkövetelt, megfelel  számú alkalmas gazdasági szerepl r l vaő ő ő n tudomása. Az ajánlatkér  az e ő
bekezdés szerinti értékhatárt el nem ér  érték  beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés ő ű a) pontja 
szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelel en összefoglaló ő
tájékoztatással vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazása esetén a (2)–(4) és (6)–(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
szabályainak alkalmazása esetén az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.  
 

(2) Az ajánlatkér  köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább ő
öt gazdasági szerepl nek egyidej leg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő ű ő az 
eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt el írni. Az ajánlatkér  csak a teljesítésre képes, szakmailag ő ő
megbízható gazdasági szerepl knek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági ő
szerepl k kiválasztásakor diszkrimiő nációmentesen, az egyenl  bánásmód elvének megfelel en és lehet ség ő ő ő
szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkér  a különböz  ő ő
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szerepl k személyét lehő et ség szerint változtatja. A 80. § ő
(5) bekezdésében el írt tíz napos id tartam helyett öt napos id tartam alkalmazandó. A 113. § nem ő ő ő
alkalmazandó. 
 

(3) Az ajánlattételi határid  nyílt eljárásban irányadó minimális id tartamára vonatkozó el írás nem ő ő ő
alkalmazandó. Az ajánlattételi határid , az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok ő
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az 
eredeti ajánlattételi határid  lejárta el tt közvetleő ő nül, egyidej leg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági ű
szerepl ket, amelyeknek az ajánlatkér  az ajánlattételi felhívást megküldte.ő ő  
 

(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre ő
felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  ő ő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  nem küldött ő ő
ajánlattételi felhívást.” 
 

„(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkér  ő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési 
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás 
keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szerepl re ő
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 
(7) Az ajánlatkér  köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban ő – az eljárás megindításával egyidej leg ű
– nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd – az 
ajánlatok bontását követ en haladéktalanul ő – az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k nevét és címét, ő
valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyz könyvet.”ő  
 
 
Ajánlattételi felhívás IV.2. szakasz kiegészítése: 
 

A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 

Ajánlatkér  az ajánlattételhező  jelen Felhívást (I. kötet) és Ajánlattételi Dokumentációt készített (II. kötet) illetve 
minden további szerz déses követelménytő  (III. kötet), m szaki iratanyagot (IV. kötet)ű  jelen felhívással 
egyidej leg térítésmentesen ű elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes kör enű  hozzáférhet vé teszi a ő
következ  linken: https://ekr.gov.hu.ő  
Valamennyi irat Ajánlatkér  honlapján korlátozásmentesenő  és térítésmentesen érhet  el.ő   
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EKR Honlapcím:  
http://ekr.gov.hu  
 

Honlapcím:  http://www.zagyvarekas.hu   
>> közbeszerzés 

 

Az eljárási dokumentumok kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer 
használatával kerülnek megküldésre. 
Az Ajánlattételi Felhívást és Dokumentációt illetve valamennyi tervet, m szaki leírást és költségvetést (Iű -IV. 
kötet) valamennyi résztvev  térítésmentesen, korlátozásmentesen Ajánlatkér  honlapján is elérhet .ő ő ő  
 
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI 

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával 
nyújtható be. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határid  ő
lejártának id pontjáig kell elekő tronikusan beérkeznie. A beérkezés id pontjáról az EKR visszaigazolást küld.ő  
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajáő nlattételre felhívott gazdasági szerepl k ő
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot ő
tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  nem küldött ajánlattételi felhívást.ő ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlattev k az ő ő ő
ajánlat részét képez  dokumentumokat ő pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattev nek árazott ő
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve 
szerkeszthet  .xls formátumban is.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdekl désüket jelzett ő
gazdasági szerepl k tájékoztatását vagy felhívását írja el , érdekl déő ő ő sét jelz  gazdasági szerepl nek azt kell ő ő
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdekl dését az eljárásra vonatkozóan jelezteő . 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási 
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja el , azon a dokumentum e rendelet szerinti ő
elektronikus hozzáférhet vé tételét is érteni kell.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött dokumentum 
beérkezésének tényér l az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus ő
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szerepl  id pont.ő ő  
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 
tekintetében az ajánlatkér  szervezet vagy ő – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó 
gazdasági szerepl  esetében ő – a gazdasági szerepl  képvisel jének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKRő ő -
ben az ajánlatkér  szervezet vagy gazdasági szerepl  részér l a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel ő ő ő
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus rlapot e vélelem alapján az ajánlatkér  ű ő
szervezet, illetve a gazdasági szerepl  eredeti nyő ilatkozatának kell tekinteni. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások 
tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattev nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ő
ajánlat megtétele el tt vissza kell vonniaő . 
 
 
Ajánlattételi felhívás IV.2.4. szakasz kiegészítése: 
 

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

A meghatározott id tartam automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdésében ő
szabályozott eset fordul el .ő  
 
 
Ajánlattételi felhívás IV.2.5. szakasz kiegészítése: 
 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI 

Ajánlatkér  a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.ő  
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását 
az EKR az ajánlattételi határid  lejártát követ en, kett  órával kés bb kezdi megő ő ő ő . 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok 
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás id pontjában az ajánlatok az ajánlatkér  számára ő ő
hozzáférhet vé válnak.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat 
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás id pontjától kezdve azonnal ő
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattev k részére ő
elérhet vé teszi.ő  
 
 
Ajánlattételi felhívás V.2. szakasz kiegészítése: 
 

EGYÉB FELTÉTELEK 

5. Ajánlattev  köteles ő - legkés bb a szerz déskötés id pontjára ő ő ő - felel sségbiztosítási szerz dést kötni vagy ő ő
a meglév  felel sségbiztosítását kiterjeszteni.ő ő  
 

Az ajánlatkér  egyéb érvényességi feltételként a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerint írő ja el  a ő
kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felel sségbiztosítás kötését az alábbiak szerint:ő  
 

A kivitelezés teljes körére és idejére csatolni kell az építés – szerelés (C.A.R.) biztosítás meglétének igazolására 
szolgáló biztosítási kötvényt. Nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy nyertesség esetén az ajánlattételi 
felhívásban megfogalmazottaknak mindenben megfelel en a keret építésszerelés biztosításba történ  ő ő
fedezetbe vonás bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezi és annak megtörténtét bizonyító 
fedezetigazolást ajánlatkér  részére, legkés bb a szerz déskötés id pontjáig átadja. ő ő ő ő  
 

Abban az esetben, ha az Ajánlattev  nem rendelkezik e felhívásban el írt tartalmú biztosítással, úgy ő ő
nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy nyertessége esetén a legkés bb szerz déskötés id pontjáigő ő ő  azt az 
alábbi minimálás tartalommal megköti:  
 
 
 

Biztosítási összeg (éves keret):   A kivitelezés teljes összege 
Megrendel :ő     Ajánlatkér vel azonoső  
Kockázat viselési hely:    Megvalósítás helye  
Önrész maximális mértéke:   100.000 Ft/kár 
 

Felhívjuk Ajánlattev  figyelmét, hogy nyertesség esetén a szerz déskötés feltétele a Biztosító Társaság eredeti ő ő
fedezetigazolása és a vonatkozó kötvény másolati irata a fenti biztosításra vonatkozóan. A 
felel sséő gbiztosítási iratokból egyértelm en kiolvashatónak kell lennie az el írt adatoknak, így indokolt lehet a ű ő
Biztosítótársaság nyilatkozata a fenti körülményekre vonatkozóan. 
 
6. Ajánlattev  ajánlatában nyilatkozni köteles a kapcsolattartó személy adatairól.ő  
 

7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennem  közlés magyar nyelven történik, ű
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.  
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelv  iratokat felel s magyar fordításban is cű ő satolni kell az 
ajánlatban. Felel s fordítás alatt az Ajánlatkér  az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattev  ő ő ő
képviseletére jogosult személy cégszer en nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A ű
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattev  a felel s.ő ő  
 

8. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkér  a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum ő
benyújtását írja el , a dokumentum ő - ha jogszabály eltér en nem rendelkezik ő - egyszer  másolatban is ű
benyújtható. 
Az ajánlatkér  el írja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolaő ő tban történ  benyújtását, amely ő
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott 
jogszabály alapján az ajánlatkér  a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja el , a ő ő
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dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus rlap alkalmazásával, vagy ű - amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus rlap nem áll rendelkezésre ű - a papíralapú 
dokumentum egyszer  elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKRű -ben az adott dokumentumra 
vonatkozó elektronikus rlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkeű zésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-
ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkér  azonban ő - 
a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §  (2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus 
rlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus rlap kitöltése ű ű

útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 
elektronikus rlap áll ű rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkér  az adott nyilatkozat más ő
nyelven történ  benyújtását is lehet vé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattev  ő ő ő
vagy részvételre jelentkez  eltér  nyelv  nyilatkozatot cső ő ű atol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az 
elektronikus rlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felel s fordításának kell tekinteni.ű ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §  (3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyz  vagy ő
szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja el , a dokumentum benyújtható ő
a papír alapon hitelesített dokumentum egyszer  elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a ű
papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot 
közjegyz  vagy szakmai, illetve gazdasági kamara ő - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
bélyegz vel ő - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 
 

9. A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattev nek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban ő
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.ő  
 

10. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev  (közös ő
ajánlattev k) kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és ő ő
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot eredeti példányban szükséges 
benyújtani tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §  (3) bekezdésére.  
 

11. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat 
esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattev (k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a f bb, ő ő
számszer síthet  adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek]ű ő  szerinti 
információkat. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) Az EKR-ben az ajánlatkér nek a közbeszerzési dokumentumok ő
között elektronikus rlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattev  az elektronikus ű ő

rlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.ű  
 

12. Amennyiben az ajánlattev , alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvev  gazdasági szerepl  ő ő ő
valamely a felhívásban el írt igazolás helyett a ő Kbt. 69. § (11) bekezdése  szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, abban az esetben az ajánlattev , alő vállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvev  gazdasági ő
szerepl  nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése ő
szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhet sége.ő  
 

13. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szerepl  nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattev  és az alkalmasság ő ő
igazolásában résztvev  gazdasági szerepl  cégjegyzésre jogosult ő ő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, külföldi illet ség  Ajánlattev  esetén az ennek ő ű ő
megfeleltethet  dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes ő
bizonyító erej  magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyz  el tt tett okiratba foglalt aláírásű ő ő -minta); 
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek 
az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, 
cégszer  aláírással ellátott meghatalű mazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is 
alá kell írnia. 
14. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határid  magyarországi helyi idő ő szerint 
értend .ő  
 

15.  Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattev ket terheli.ő  
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16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek el írásai szerint kell eljő ő árni 
fokozott figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
el írásaira.ő  
 

17. Ajánlatkér  az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.ő  
 

18. Ajánlattev  ajánlatában ő nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  ő
körülményt figyelembe vett, továbbá, tudomással bír arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viseli ő ő
annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a t lük elvárható szakmai gondosság ő
mellett észlelni kellett volna, de a szerz déskötést megel z en Ajánlattev  nem jelezte.ő ő ő ő  
Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattev  által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás ő
díjának fedezetet kell nyújtani mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek ő
a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak megvalósulásához. 
Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerz dés megkötése és a megvalósuláő ű ű ő s 
közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt nem fogad el. 
Ajánlatkér  az árazatlan költségvetést az ajánlattev k rendelkezésére bocsájtja. Ajánlattev  az ő ő ő
ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan költségvetési kiírás beárazásával határozza meg, melyet az 
szakmai ajánlat részeként szükséges benyújtani. 
 

19. Az ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ő ő
41. §-ának (6) bekezdése alapján 
„az államháztartás központi alrendszerében a kiadási el irányzatok terhére nem köthet  olyan jogi személlyel, ő ő
jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezettel érvényesen visszterhes szerz dés, illetve létrejött ilyen ő ő
szerz dés alapján nem teljesíthet  kifizetés, amely szervezető ő  nem min sül átlátható szervezetnek.…”ő  
Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 
pontja tartalmazza. 
Fentiekre tekintettel az ajánlatkér  el írja, hogy szerz déskötés feltétele, hogy a nyertő ő ő es ajánlattev  a ő
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek min süljön.ő  
Erre figyelemmel a nyertes ajánlattev nek a szerz déskötés tervezett id pontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy ő ő ő
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek min sülő -e. 
Amennyiben a nyertes ajánlattev  nem min sül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) ő ő
bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését 
követ en felmerül , az ajánlatkér  által el re nem látható lényeges körülménynek min sül, amelyre ő ő ő ő ő
tekintettel az ajánlatkér  a szerz dés megkötésére képtelenné válik és így az aő ő jánlatkér  a Kbt. 131. §ő -ának (9) 
bekezdése alapján mentesül a szerz déskötési kötelezettsége alól.ő  
 

20. Az ajánlattev nek/közös ajánlattev nek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, felvilágosítás kérésre adott ő ő
válasza vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerinti üzleti titkot tartalmazó 
iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolnia. 
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szerepl  üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. ő  
Ajánlattev  az üzleti titkot ő tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkér  nem fogadja el az indoklást, aő mennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. Ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 44. §ő ő -ban foglaltakra. 
 

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

21. A külföldi adóillet ség  nyertes ajánlattev  köteles a szerz déshez arra vonatkozó meghatalmazást ő ű ő ő
csatolni, hogy az illet sége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ő
ajánlattev re vonatkozó adatokat az országok közöttő i jogsegély igénybevétele nélkül.  
 

22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció el ír.ő  
 



 

 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 24 

23. Az ajánlattétel során a különböz  devizákő  forintra történ  átszámításánál az ajánlattev nek a felhívás ő ő
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Az ajánlatban szerepl , nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az ő
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában 
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
 

24. Az Ajánlatkér  felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint ő Az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott ő
gazdasági szerepl k közöő sen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  jogosult ő
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  nem küldött ajánlattételi ő ő
felhívást. 
 

25. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.  
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattev k által cégszer en aláírt közös Ajánlattev i ő ű ő
megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatev k nevét;ő  
- azon Ajánlattev t, aki a közös Ajánlattev ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illet leg a ő ő ő
közös Ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;ő  
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerz déses árból való részesedésük mértékét valamő int külön-külön a közös Ajánlattev k azon ő
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követ en a kifizetés megtörténhet;ő  

- valamennyi közös Ajánlattev i tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felel sséget vállalnak a ő ő
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend  szerz dés szerz désszer  teljesítéséhez szükséges ő ő ő ű
munkák megvalósításáért; 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus rlap benyújtásával ű
teend  nyilatkozatokat a közös ajánlattev k vagy részvételre jelentkez k, valamint az alkalmasság ő ő ő
igazolásában részt vev  más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó ő
gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági 
szerepl  kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott ő
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban 
nem érinti a közös ajánlattev k Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felel sségét.ő ő  

 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (3) bekezdései alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több 
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattev k ő
vagy részvételre jelentkez k képviseletére jogosult gazdasági szereplő  adott eljárás tekintetében az EKRő -ben 
elektronikus úton teend  nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattev k vagy részvételre ő ő
jelentkez k képviseletében eljárhat.ő  
 

26. Az ajánlatkér  a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közliő  azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyekt l az ajánlattev  tájékoztatást kaphat a ő ő Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekr l, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.ő  
 

27. Ajánlatkér  az eljárás eredményér l az ajánlattev t ő ő ő - az írásbeli összegezés elektronikus úton történ  ő
megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja az EKR rendszer használatával. 
 

28.Ajánlatkér  a nyertes ajánlattev  részéreő ő  el írja, hogy a szerz dés teljesítése során a környezetvédelmi ő ő
szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a 
felek közötti kommunikáció lehet leg elektronikus úton történik. A szerz dés teljesítéső ő e során a 
dokumentálás is elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által 
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 
 

29. Ajánlatkér  a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ő
ajánlatok értékelését követ en végzi el, alkalmazva ő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltakat. 
 

30. A szerz dés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltéő telek. 
 

31. Jelen eljárás során keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 
árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 
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32. Az ajánlatkér  csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy ő ő – a nyertes visszalépése esetén – 
az ajánlatok értékelése során a következ  legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített ajánlattev vel, ha t az ő ő ő ő ő ő
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 131. § (4) bekezdés] 
 

33. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése el tt ismertethet  a ő ő
rendelkezésre álló fedezet összege. 
 

34. Ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattev nek a szerz dés ő ő ő ő
teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a min sített ajánlattev k jegyzékéhez képest ő ő
szigorúbban határozta meg valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében. [321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 30. § (4) bekezdése]  
Ajánlatkér  felhívja a min sített ajánlattev k figyelmétő ő ő  a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 39. § (3) 
bekezdésben foglaltakra. 
 

35. Ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok ő ő
tartalmát ajánlatkér  jogosult a ő Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellen rizni.ő  
 

36. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával 
nyújtható be. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határid  ő
lejártának id pontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés id pontjáról az EKR visszaigazolást küld.ő ő  
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k ő ő
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot ő
tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  nem küldő ő ött ajánlattételi felhívást. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlattev k az ő ő ő
ajánlat részét képez  dokumentumokat ő pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattev nek árazott ő
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve 
szerkeszthet  .xls formátumban is.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdekl désüket jelzett ő
gazdasági szerepl k tájékoztaő tását vagy felhívását írja el , érdekl dését jelz  gazdasági szerepl nek azt kell ő ő ő ő
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdekl dését az eljárásra vonatkozóan jelezteő . 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási 
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja el , azon a dokumentum e rendelet szerinti ő
elektronikus hozzáférhet vé tételét is érteni kell.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött dokumentum 
beérkezésének tényér l az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus ő
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szerepl  id pont.ő ő  
 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 
tekintetében az ajánlatkér  szervezet vagy ő – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó 
gazdasági szerepl  esetében ő – a gazdasági szerepl  képvisel jéneő ő k kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-
ben az ajánlatkér  szervezet vagy gazdasági szerepl  részér l a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel ő ő ő
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus rlapot e vélelem alapján az ajánlatkérű  ő
szervezet, illetve a gazdasági szerepl  eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.ő  
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások 
tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattev nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ő
ajánlat megtétele el tt vissza kell vonniaő . 
 

37. Ajánlatkér  a ő Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján el írja, hogy az ajánlatban meg kell jelölniő  
a)  a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván ő

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

alvállalkozókat. 
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 
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38.  A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattev  legkés bb a szerz dés ő ő ő
megkötésének id pontjában köteles az ajánlatkér nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt ő ő
vesz a szerz dés teljesítésében, és ő - ha a megel ző  közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem ő
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattev  a szerz dés teljesítésének id tarő ő ő tama alatt köteles az 
ajánlatkér nek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót el zetesen bejelenteni, és a ő ő
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt.  
 

39. Ajánlatkér  felhívja a figyelmet a ő Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely alapján az alvállalkozói 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerz dés értékének ő 65%-át. Az alvállalkozóknak a 
szerz dés teljesítésében való részvétele arő ányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 
szerz dés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéb l. ő ő [Kbt. 138. § (1) bekezdés] 
 

40. Ajánlatkér  felhívja a figyelmet a ő Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra, melynek alapján a teljesítésben 
részt vev  alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%ő -át meghaladó mértékben további 
közrem köd t. ű ő  
 

41. Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev  figyelmét, hogy az Ajánlatkér ként szerz d  fél vagy a nevében eljáró ő ő ő ő ő
személy (szervezet) a szerz dés teljesítésének ellen rzése során az eő ő -építési napló adatai alapján ellen rzi, ő
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel  alvállalkozó vesz részt, ő
és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott 
mértéket. 
 

42. Ajánlatkér  a Kbt. 71. §ő -ban foglaltak szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, tekintettel a Kbt. 115. § (6) 
bekezdésére. 
 

43. Kiegészít  tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)ő -(7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.  
 

44. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentumokban (dokumentációban) nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 3ő 21/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerz désekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit is kell alkalmazni.ő  
 

45. Amennyiben az ajánlatkér  által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve m szaő ű ki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredet , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet leg ű ő
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelm  és ű
közérthet  meghatározása érdekében történt és ajáő nlatkér  természetesen azzal m szakilag egyenérték  ő ű ű
dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. (Az említett egyenérték ségi igazolások figyelembe vételével)ű  
 

46. Ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy a ő ő Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint Ajánlatkér  ő
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határid ben legalább két ő
ajánlatot. 
 

47. Az építési napló vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet "az épít ipari kivitelezés, valamint a ő felel s ő
m szaki vezet i tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról"ű ő  cím  ű
rendelet el írásait be kell tartani.ő  
48. Ajánlatkér  ő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a rendelkezésre bocsátott m szaki dokumentumok,ű  
m sű zaki leírás, a helyszín ismerete és ajánlattev  felmérése alapján kell megadni.ő  
 

49. Ajánlattev  feladatát képezi ő a bontási törmelék, hulladékok, egyéb munka végzése során keletkez  ő
szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendel  telephelyén kívül történ , a hatósági el írásoknak ő ő ő megfelel  ő
lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. 
Az építkezés során keletkez  veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális) hulő ladékokra a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtásra kiadott rendeletek, valamint az építési és 
bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
el írásai az irányaő dók.  
A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kivitelezés során azbesztcement tartalmú hulladék keletkezik, s 
eredeti rendeltetése szerint már nem hasznosítható, úgy azt veszélyes hulladékként kell kezelni. 
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Ártalmatlanításról engedéllyel rendelkez  hulladékkezel nél kell gondoskodni, s elszállításról az „SZ” jegyek ő ő
másolatának becsatolásával kell elszámolni. 
Ajánlattev  feladatát képezi, hogy a kivitelezési munkák során keletkezető t valamennyi hulladék mennyiségét, 
elhelyezését, átadását a kivitelez  dokumentumokkal igazolja, s amennyiben szükséges a hivatkozott együttes ő
rendelet által el írt, pontosan kitöltött adatlapokat is csatoljaő . 
 

50. A kivitelezési munkálatokat a Ptk. 6:123. § el írtaknak megfelel en kell elvégezni, a vonatkozó jogszabályi ő ő
és szabványos feltételek szerint, biztosítani kell az id járással és más fizikai behatásokkal szembeni elvárható ő
védelmet. 
 

51. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az 
ajánlatkér  az EKRő -ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szerepl  képvisel jének ő ő
személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell 
benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell 
bonyolítani. 

 

52. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az el zetes vitarendezési kérelem ő
megküldése és az el zetes vitarendezés során a kommunikáció az EKRő -ben történik 
 
 

II. KÖTET – AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ, IRATMINTÁK 

 
Az Ajánlatkér  nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a ő
versenysemlegesség lehet  legteljesebb biztosításával az Ajánlattev nek lehet vé tegye a sikeres ő ő ő
ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelel en csoportosítva, akár ismételve is ő - 
tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek el segíthetik a sikeres ajánlattételt. ő  
 

Az Ajánlattételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az irányadóak 
és kötelez ek aző  ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy 
szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. 
 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK  
 

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

 
1. ajánlattevő: az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; ő  
2. alvállalkozó: az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött ő
szerz dés teljesítésében az ajánlattev  által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve ő ő  
a) azon gazdasági szerepl t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, ő  
b) a szerz dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, c) ő
építési beruházás esetén az épít anyagő -eladót; 
3. egységes európai közbeszerzési dokumentum: a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem 
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív 
kritériumok teljesülése el zetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szerepl nek az Európai ő ő
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza 

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló törvényben meghatározott fogalom;ő  
gazdasági szerepl : bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint ő
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;  
5. hátrányos helyzet  munkavállalóű : a foglalkoztatás el segítésér l éső ő  a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvényben meghatározott fogalom;  
6. innováció: olyan új vagy jelent s mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat ő - beleértve 
többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új szervezési 
mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a küls  kapcsolatok terén, amelynek célja különösen ő
valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvez  társadalmi és környezeti hatások elérése; ő  
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7. írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények 
tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekb l álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd ő
közölhet , ideértve az elektronikus úton továbbított és tő árolt adatokat is; 
8. kapcsolt vállalkozás: az a vállalkozás, amely a számvitelr l szóló törvény értelmében a közszolgáltató ő
ajánlatkér vel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, a) amely ő
felett a közszolgáltató ajánlatkér  közvetlenül vagy közvetve megő határozó befolyást gyakorol, b) amely a 
közszolgáltató ajánlatkér  felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy c) amely a közszolgáltató ő
ajánlatkér vel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll;ő  

9. közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkér  a közbeszerzés vagy a ő
koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása 
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdet  ő
hirdetmény, az eljárást meghirdet  felhívásként alkalmazott el zetes tájékoztató, m szaki leírás, ismertet , ő ő ű ő
kiegészít  tájékoztatás, javasolt szerz déses feltételek, a gazdasági szerepl k által benyújtandó ő ő ő
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;  
 
 
 
 

10. közbeszerzés el készítéseő : az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez 
szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és 
piacfelmérés, el zetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési ő
dokumentumok el készítése; ő  
11. közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy 
meghirdet  hirdetmény feladásánakő  id pontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást ő
megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének 
id pontja; ő  
12. közbeszerzési szerz déső : e törvény szerinti ajánlatkér  által, íő rásban megkötött, árubeszerzésre, 
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerz dés; 24a.3 közbeszerzési ő
szolgáltató: olyan szervezet vagy személy, amely járulékos közbeszerzési szolgáltatást kínál a piacon, 
különösen a felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó;ő  

13. meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel 
rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:  
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lév  részvények névértéke ő
meghaladja a jegyzett t ke felét, ő  
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkez vel kötött ő
megállapodás alapján a befolyással rendelkez vel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással ő
rendelkez n keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével ő
rendelkeznek,  
c) jogosult arra, hogy a vezet  tisztségvisel k (dönő ő téshozók, ügyvezet k) vagy a felügyel bizottság ő ő
(felügyeleti, ellen rz  szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; ő ő  
14. m szaki egyenérték ségű ű : létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó m szaki paramétere, ű
amely mérhet , és amelynek el írt mér számát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti;ő ő ő  
15. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott ő
fogalom 

16. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a m szaki leírásban és a szerz déses feltételekben foglalt ű ő
ajánlatkér i el írásokra tett ajánlatő ő  
17. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerz dés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi el ny ő ő
juttatása az ajánlatkér  részére, ide nem éő rtve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az 
adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra 
történ  felajánlásátő  
18. Kbt.: a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény.ő  
19. Art.: az adózás rendjér lő  szóló 2017. évi CL. törvény.  
20. cégszer  aláírásű : ajánlatkér  cégszer  aláírásként aő ű  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszer  aláírást fogadja el. Ajánlatkér  a cégszer  ű ő ű
aláírással egyenérték nek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum alű áírására a 
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 
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2. Általános tájékoztatás, Ajánlattev  feladataő  

 

Ajánlatkér  tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával ajánlatkér nek ő ő ő
nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt 
rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentum kizárólag az eljárást 
megindító felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (els sorban a Kbt.ő -vel) összhangban értelmezend .ő  
Ajánlatkér  a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat azon gazdaső ági 
szerepl k számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes kör en, térítésmentesen hozzáő ű férhet vé teszi, ő akik a 
Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján kiválasztásra kerültek.  
Ajánlatkér  rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett és nyilvános továő bbi dokumentumok - a 
közvetlen megküldés mellett – közvetlenül szintén hozzáférhet ek lesznek. ő  
A közbeszerzési dokumentumok letölthet ek .docő , .xls és .pdf formátumban.  
 
 
 
 
 

A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkér  a m szaki ő ű dokumentáció részét képez  és ő
.xls/slo/pdf formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az 
el írtaknak megfelel en az ajánlatban benyújtani.ő ő  
 

A Dokumentáció Ajánlatkér  szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelel en ő ő a szellemi alkotásokról szóló 
jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történ  ő
használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történ  felhasználásához ő
Ajánlatkér  nem járul hozzá. Az ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi ő
felhívásban foglaltakat. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció együtt kezelend , az ő
Ajánlattev knek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételiő  dokumentációban meghatározott valamennyi 
tartalmi és formai követelménynek megfelel en kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.ő  
 

Az Ajánlattev knek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmasan kell kezelniük, melynek ő
tartalmáról harmadik félnek információt nem szolgáltathatnak, ha csak ez az ajánlat elkészítéséhez, illetve az 
esetleges jogvitát rendez  eljárások lefolytatásához nem szükségesek. ő  
 

Ajánlatkér  a Kbt. 73.ő  § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelez en alkalmazandó kollektív szerz dés, illetve a Kbt. ő ő
4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak el . Az ajánlatkér  a ő ő
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyekt l az ő
ajánlattev  tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerő inti azon követelményekr l, amelyeknek a ő
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattev nek e követelményekr l külön nyilatkozatot nem kell ő ő
benyújtania. 
 
Ajánlattev  az alábbi szervekt l kérhet tájékoztatás:ő ő  
 

Egészségvédelem: 
Emberi Er források Minisztérő iuma  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefon: +36-1-795-1200 

          Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
Honlap::www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. 
Telefon: 56/422-106 
Fax: 56/422-106 

 
Adózás: 

NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
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Cím: 5000 Szolnok - Központi ügyfélszolgálat, József Attila u. 22-24. 
Telefonszám: +36 (56) 503-333 
Fax: +36 (56) 507-577 
 

NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 

 
Környezetvédelem: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztályő  
F osztályvezet : Dr. Nemes Gáborő ő  
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4 
Telefon: 56/523-343 
Fax: 56/343-768E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu 
 

Szociális követelményekr l, valamint a fogyatékossággal él k esélyegyenl ségér l tájékoztatás kérhet  ő ő ő ő ő
az alábbi szervezett l:ő  

Emberi Er források Minisztériumaő  
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felel s Államtitkárságő  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1200 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és 
Szalay utca sarok) 
 
Foglalkoztatáspolitikáért felel s miniszter által vezetett minisztérium ő  
Telefonszám: +36 1 473-8166  
Telefax: +36 1 473-8164  
Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu 

 
Környezetvédelmi követelményekr l továbbá tájékoztatás kérhet  az alábbi szervezett l:ő ő ő  

Földm velű ésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya: 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Zöld szám: 06-80-40-11-11  
Telefon: 06-1-795-2530 
Fax: 06-1-795-0067 
E-mail: info@fm.gov.hu 

 
 Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatala 
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. 
Telefon: 56/510-840 
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3. 
Telefon: 56/527-050 
Fax: 56/527-051 
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu 
  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatala 
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 
Telefon: 56/795-666 
Fax: 56/795-694 
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkaer piacért és Képzésért Felel s Államtitkárságő ő  
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 
Telefon: 06-1-882-8502 
Telefax: 06-1-882-8503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke  
 
-  87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelmér l ő  
-  98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról  
-  29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelez  munkáról ő  
-  105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról  
-  138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról  
-  111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból ered  hátrányos megkülönböztetésr l ő ő  
-  100. számú ILO-egyezmény a férfi és a n i munkaer nek egyenl  érték  munka esetén járó egyenl  ő ő ő ű ő

díjazásáról  
-  182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló 

azonnali lépésekr l ő  
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-  bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelmér l és annak Montreáli Jegyz könyve az ő ő
ózonréteget lebontó anyagokról  

-  a veszélyes hulladékok országhatárokat átlép  szállításának ellen rzésér l és ártalmatlanításáról szóló ő ő ő
bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)  

-  Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyez  anyagokról ő  
-  Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és 

peszticidek el zetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három ő
regionális jegyz könyve ő  

 

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkér  úgy tekinti, hogy az ajánlattevő ő tudomásul vette az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban tett el írásokat, különösen, de nem kizárólagosan a ő
m szaki leírásban és a szerz déses feltételekben tett el írásokat. ű ő ő  
 

A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a m szaki ű
leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során 
javítható az ajánlatban el forduló olyan ő nem jelent s, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, átalánydíjas ő
szerz désre tekintettel az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, ő
módosítható, kiegészíthet  vagy törölhet , amelynek változása a teljes ajánlati ő ő árat vagy annak értékelés alá 
es  részösszegét, az ajánlattev k közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (3) bekezdése] ő ő
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
A jelen közbeszerzési dokumentum mintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 
megkönnyítse az ajánlatkér . Ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét, hogy ajánlatkér  nem teszi ő ő ő ő
kötelez vé az általa meghatározott dokumentumminták alkő almazását, az csupán javasolt az ajánlattev knek. ő  
Ajánlatkér  javasolja az ajánlattev knek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ő ő
ellen rizzék. Amennyiben az ajánlattev  a dokumentumminta mell zésével kívánja ajánlatát megtenni, ő ő ő
ajánlatkér  kő éri, hogy ajánlattev  fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai ő
megfelel sége érdekében. A közbeszerzési dokumentumban szerepl  iratminták kitöltése és benyújtása ő ő
javasolt, de az ajánlatkér  által el írt valamennyi információtő ő , adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja 
ajánlatkér , amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkér , illet leg jogszabály által ő ő ő
el írt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. ő  
 

Ajánlattev  felel ssége,ő ő  hogy az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az 
ajánlat érvényességének egyértelm  megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkér  rendelkezésére ű ő
bocsássa, a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel. 
 

A kért információk benyújtásáért az ajánlattev  felel, nem kielégít  információk következménye az ajánlat ő ő
érvénytelenné min sítése lehet.ő  
Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkér nek az eljárásból ő ő
ki kell zárnia az olyan ajánlattev t, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetet, aki az ő ő
eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis ő
nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek 
min sül.ő  
 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkér  kizárólag a magyar nyelv , vagy magyar nyelvre ő ű
lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. Ajánlatkér  a nem ő
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattev  általi felel s fordítását elfogadja, ajánlattev  nem ő ő ő
köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesít  Iroda által készített ő
– hiteles fordítás készíttetésére. Felel s magyar fordítás alatt ajánlatkér  az olyan fordítást érti, amely ő ő
tekintetében az ajánlattev  képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti ő
szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattev  a felel s. A közbeszerzési eljárásban joghatás kiváltására csak a magyar nyelv  okiratok, ő ő ű
dokumentumok alkalmasak.  
 

Ajánlattev  köteles a közbeszerzés tárgyát képez  építési beruházást a dokumentő ő ációban meghatározott 
mennyiségi és min ségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és ő
t zvédelmi, illetve egyéb el írások és min ségi követelmények betartása mellett megvalósítaniű ő ő . 
Ajánlattev  feladata kiterjed a dokumentáő cióban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha 
azt a vállalkozási szerz dés nem tartalmazza. A beruházás pénzügyi fedezetéül megkötött támogatási ő
megállapodás szolgál. 
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Ajánlatkér  nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás  ő „A közbeszerzés tárgya, illet leg mennyisége” ő részben 
meghatározott szerz dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.ő  
 

3. Az ajánlat költségei  
 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattev nek kell viselnie. Az ő
ajánlattev nek nincs joga semmilyen, a Kbtő -ben valamint jelen Dokumentációban kifejezetten megadott 
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.  
A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az ajánlatkér vel és az ő ő
eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 

Az ajánlatkér  a benyújtott ajánlatokaő t nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem 
bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 

Az ajánlatban bekért információk nyújtásáért az ajánlattev  felel, nem kielégít  információk közlésének ő ő
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 
 

Ajánlattev  kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a ő
hiánypótlási felhívást követ en is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg ő
az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és az ajánlattev i kérdésekre adott ő
válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 

Az ajánlatkér  kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes aő jánlattev nek, sem ő
másoknak nem fizet. 
 

4. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  
 

Az ajánlattev knek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekr l ő ő
szóló 2015. évi CXLIII. törvény el írásaival összhangban kell ő benyújtaniuk. 
Ajánlatkér  a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.ő ő  
További részletek az I - IV. kötet szerint. 
 

5. Kiegészít  tájékoztatáső  
 

Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev  figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag ő ő
írásban kerülhet sor. Ajánlatkér  visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási ő
formát. Ajánlattev k az ajánlattételi felhívő ással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket 
kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határid  lejártát megel z en, ő ő ő az EKR rendszer alkalmazásával. 
A beérkezés tényét és id pontját vita esetén Ajánlattev knek kell tudniuk igazolniő ő .  

 

Kiegészít  tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1) és (5) bekezdései az irányadók:ő  
(1) Bármely gazdasági szerepl , aki az adott közbeszerzési eljárásban … ajánlattev  lehet ő ő – a 
megfelel  ajánlattétel … érdekében ő – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészít  tájékoztatást kérhet az ajánlatkér t l vagy az általa meghatározott szervezett l.ő ő ő ő  
 

(5) A kiegészít  tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szerepl k ő ő
esélyegyenl ségét. A tájékoztatás teljes tartalmát ő hozzáférhet vé kell tenni vagy meg kell küldeni ő
valamennyi gazdasági szerepl  részére, amely érdekl dését az eljárás iránt az ajánlatkér nél jelezte, ő ő ő
… . A kiegészít  tájékoztatás megadása során az ajánlatkér  nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik ő ő
gazdasági szerepl  tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkér  mely gazdasági szerepl knek ő ő ő
küldte még meg. 

 
Kiegészít  tájékoztatásra továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó:ő  

(6) A kiegészít  tájékoztatást az ajánlattételi … lejárta el tt ésszer  id bő ő ű ő en köteles az ajánlatkér  ő
megadni. Az ajánlatkér , ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelel  ajánlattételhez ő ő
… szükséges, azonban az ésszer  id ben történ  válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem ű ő ő
áll megfelel  id  rendelkezésre, ő ő az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi … 
határid  meghosszabbításának lehet ségével.ő ő  
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A Kbt. 115. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

(3) Az ajánlattételi határid  nyílt eljárásban irányadó minimális id tartamára vonatő ő kozó el írás nem ő
alkalmazandó. Az ajánlattételi határid , az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok ő
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, 
hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta el tt közvetlenül, egyidej leg írásban kell tájékoztatni ő ű
azokat a gazdasági szerepl ket, amelyeknek az ajánlatkér  az ajánlattételi felhívást megküldte.ő ő  

 

A kiegészít  tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. ő  
 

Ajánlattev k a ő fenti szabályok megsértéséb l adódó valamennyi következményt viselni kötelesek.ő  
Telefonon érkez  kérdésekre az esélyegyenl ség elvének biztosítása érdekében nem áll módunkban választ ő ő
adni! 
 

Bármely gazdasági szerepl  kiegészít  tájékoztatást kizárólag az Eő ő KR-en keresztül kérhet. Ajánlatkér  ő
valamennyi érdekl d  gazdasági szerepl  részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, ő ő ő
illetve hozzáférhet vé teszi az EKR rendszerbenő . 
 

Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés küldése válik 
szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek. 
 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása el tt módosítást hajtottak végre, az adott ő
dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál kézjeggyel kell ellátni. 
 

Az Ajánlatkér  a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény el írásainak megfelel  ő ő ő
iratmintákat bocsát az Ajánlattev k részére, de a jelen ajánlattételi dokumentáció mellékletében nem szerepel ő
az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, 
igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való 
megfelel sége az Ajánlattev  felel ssége! ő ő ő  
 

Ajánlattev  ő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax 
számait, valamint e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak. 
 

A Kbt. 56.§ szerinti kiegészít  tájékoztatások ő kapcsán fennálló törvényi határid kkel összefüggésben ő
ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdésére, miszerint ha a határid  utolsó napja ő ő ő
nem munkanapra esik, akkor a határid  csak az ezt követ  legközelebbi munkanapon jár le.ő ő  
Ajánlatkér  az eljárás során konzultációt, illetve helyszíniő  bejárást nem tart. 
 

6. Az ajánlatok benyújtásának körülményei 
 

Az ajánlattev nek az eljárás során íráő sos ajánlatot kell elkészítenie, melyet az Ajánlattételi Felhívásban, 
Dokumentációban rögzítettek szerinti formában és módon kell benyújtani, úgy hogy az alábbiakat is 
figyelembe szükséges venni: 
 

- Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha 
Ajánlattev  javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat ő aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell 
ellátniuk a javításokat. 
 

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton a http://ekr.gov.hu honlapon az EKR rendszer használatával 
nyújtható be. 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határid  ő
lejártának id pontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés id pontjáról az EKR visszaigazolást küld.ő ő  
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k ő ő
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl  jogosult közösen ajánlatot ő
tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér  nem küldött ajánlattételi felhívást.ő ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkér  el írja, hogy az ajánlattev k az ő ő ő
ajánlat részét képez  dokumentumokat ő pdf. formátumú fájlban készítsék el. Ajánlattev nek árazott ő
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban (pdf. formátumú fájlban ), illetve 
szerkeszthet  .xls formátumban is.ő  
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdekl déő süket jelzett 
gazdasági szerepl k tájékoztatását vagy felhívását írja el , érdekl dését jelz  gazdasági szerepl nek azt kell ő ő ő ő ő
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdekl dését az eljárásra vonatkozóan jelezteő . 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási 
rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja el , azon a dokumentum e rendelet szerinti ő
elektronikus hozzáférhet vé tételét is érteni kell.ő  
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött dokumentum 
beérkezésének tényér l az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus ő
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szerepl  id pont.ő ő  
 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 
tekintetében az ajánlatkér  szervezet vagy ő – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó 
gazdasági szerepl  esetében ő – a gazdasági szerepl  képvisel jének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKRő ő -
ben az ajánlatkér  szervezet vagy gazdasági szerepl  részér l a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel ő ő ő
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus rlapot e vélelem alapján az ajánlatkér  ű ő
szervezet, illetve a gazdasági szerepl  eredő eti nyilatkozatának kell tekinteni. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18.§-a alapján a Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások 
tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattev nek a korábban benyújtott ajánlatot az ő új 
ajánlat megtétele el tt vissza kell vonniaő . 
 

7. Az ajánlatok bontása 
 

Az ajánlat bontására a Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott feltételeknek 
megfelel en kerül sor.ő  
 

Ajánlatkér  a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) ő bekezdései szerint jár el. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását 
az EKR az ajánlattételi határid  lejártát követ en, kett  órával kés bb kezdi megő ő ő ő . 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok 
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás id pontjában az ajánlatok az ajánlatkér  számára ő ő
hozzáférhet vé válnak.ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat 
esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás id pontjától kezdve azonnal ő
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattev k részére ő
elérhet vé teszi.ő  
 

8. Hiánypótlás 
 

Ajánlatkér  az összes ajánlattev  számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehet ségét, valamint ő ő ő
az ajánlatokban található, nem egyértelm  kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása ű
érdekében az ajánlattev kt l felvilágosítást kér.ő ő  
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szerepl  iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet ő – csak 
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 
vagy a jogszabályok el írásainak.ő  
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szerepl  esetében, az új ő
gazdasági szerepl re tekintettel, ajánlatkér  egy alkalommal lehet séget biztosít hiánypótlásra.ő ő ő  
Mindaddig, amíg bármely ajánlattev  számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határid  van ő ő
folyamatban, az ajánlattev  pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkér  nem hívta fel ő ő
hiánypótlásra. 
 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a beszerzés 
tárgyának jellemz ire, az ajánlattev  szerz déses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerz dés ő ő ő ő
más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelent s, egyedi részletkérdésre ő
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vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerz dés esetén az árazott költségvetés ő
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthet  vagy törölhet , ő ő
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá es  részösszegét és az ajánlattev k között ő ő
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 

A hiánypótlási eljárás az EKR rendszerben történik. 

9. Az ajánlatok vizsgálata, értékelése 
 

Az Ajánlatkér  a beérkezett ajánlatokat a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli –  
 „a legjobb ár-érték arányt megjelenít  olyan ő - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 
Ajánlatkér  a jelen eljárás vonatkozásábanő  - amennyiben az ajánlattételi felhívásban el írtaő  - alkalmazza a 
Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat: 
 

(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkér  az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a ő bírálatnak az 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követ en végzi el. ő
Ebben az esetben csak a legkedvez bb ajánlatot tett ajánlattev  ő ő – és ha az összegezésben meg kívánja 
nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattev  ő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattev  ajánlata ő
aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következ  ő
ajánlattev  a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelel en kell elvégezni.ő ő  
 

(5) Az ajánlatkér  nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok ő
bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 
értékelését követ en végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvez bb vagy a ő ő
legkedvez bb és az azt követ  egy vagy több legkedvez bb ajánlattő ő ő ev  tekintetében végzi el a bírálatot. A ő
69. § rendelkezéseit megfelel en alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az ő
összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb 
ajánlatot tett – ajánlattev  ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megel z en az ajánlatkér  az ő ő ő ő
ajánlattev  nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjed en teljeskör en elbírálja.ő ő ű  
 

A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alkalmasság igazolása két körben történik a Kbt. 67. § (1) 
bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (4) vagy (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel en.ő  
 

A Kbt. 69. § bekezdése alapján 
 

„(1) Az ajánlatok … elbírálása során az ajánlatkér nek meg kell ő vizsgálnia, hogy az ajánlatok, … megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(2) Az ajánlatkér  köteles megállapítani, hogy mely ajánlat … érvénytelen, és hogy vanő -e olyan gazdasági 
szerepl , akit ő az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkér  a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró ő
okok … el zetes ellen rzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt ő ő
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben … az ajánlat megfelel ségét ellen rizni, szükség ő ő
szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkér  az egységes európai közbeszerzési ő
dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidej leg … ellen rzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) beű ő kezdés 
szerint elérhet  adatbázisok adatait is.ő  
 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelel nek talált ajánlatokat az ajánlatkér  az értékelési ő ő
szempontok szerint értékeli. 
 

(4) Az eljárás eredményér l szóló döntés meghozatalát megel z en az ajánlatkő ő ő ér  köteles az értékelési ő
szempontokra figyelemmel legkedvez bbnek tekinthet  ajánlattev t megfelel  határid  t zésével felhívni a ő ő ő ő ő ű
kizáró okok, az alkalmassági követelmények … tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban el írt ő
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szerepl  által ajánlatában … az ő
ajánlatkér  erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat aző  ajánlatkér  figyelmen kívül ő
hagyhatja és elegend  azokat csak az eljárást lezáró döntést megel z en, kizárólag azon ajánlattev k ő ő ő ő
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattev ket ajánlatkér  az igazolások benyújtására kívánt felhívni. ő ő  
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Amennyiben az ajánlattev  az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkér  nem hívja fel az ajánlattev t ő ő ő
az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 
ajánlatkér  felhívására nyújtották volna be ő – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattev  nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést ő
követ en sem megfelel en nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem ő ő támasztja alá az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 
ajánlatkér  ezen ajánlattev  ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel ő ő
legkedvez bbnek tekinthet  ajő ő ánlattev t hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ő
ajánlatkér  az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattev t nevezhet meg nyertes ajánlattev ként, aki az ő ő ő
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint el írt igazolási kötelezettségének eleget tett.ő  
 

(6) Az ajánlatkér  az eljárást lezáró döntés meghozatalát megel z en dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben ő ő ő
foglaltak szerint nemcsak a legkedvez bb, hanem az értékelési sorrendben azt követ  meghatározott számú ő ő
következ  legkedvez bb ajánlattev t is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkér  az összegezésben ő ő ő ő
csak akkor nevezheti meg a második legkedvez bb ajánlatteő v t, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát ő
megel z en t is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehet séggel az ajánlatkér  ő ő ő ő ő
akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattev k egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.ő  
 

(7) Ha az ajánlatkér nek … az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szerepl  ő ő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határid  t zéő ű sével kérheti az 
érintett ajánlattev t …, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. …”ő  

 

Ajánlatkér  Ajánlattev  ajánlatát ő ő érvénytelennek nyilvánítja, ha Kbt. 73. § (1), (2), (4), (6) bekezdésében foglalt 
bármelyik eset fennáll. 
 

Ajánlatkér  az ő ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi 
esetekben is, amennyiben a következ  változtatások bármelyike esetén Ajánlatkér  nem lenne képes az ő ő
ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel  értékelésére: ő  

- Ajánlattev  nem nyújt be árazott költségvetést,ő  
- Ajánlattev  a költségvetés sorait Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása (pl. kiegészít  tájékoztatás, ő ő ő

a felhívás szerinti egyenérték ség megjelölése) nélkül új sorral egészíti ki, vagyű  
- Ajánlattev  a költségvetés sorait Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagyő ő  
- Ajánlattev  Ajánlatkér  erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait ő ő

módosítja, vagy 
- egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattev  az árazatlan költségvetésen, mely alapján az ő

nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 
 

Ajánlatkér  a ő Kbt. 75. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 

Továbbá, Ajánlatkér  ő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, ha 
nem nyújtottak be az ajánlattételi határid ben legalább két ajánlatot.ő  
Ajánlatkér  ő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha Kbt. 75. § (2) a)–d), f) pontokban, (3), (4), (5) 
bekezdésében foglalt bármelyik eset fennáll. 
 

Ajánlatkér  a ő Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az Ajánlattev tő  kizárja az eljárásból.  
Az ajánlatkér  ő kizárhatja az eljárásból az ajánlattev t a ő Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglalt esetekben is. 
 

A Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján „Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve az 
Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni.” 
 

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenít  olyan ő
- különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is 
szerepel.” 
 
Valamennyi ajánlati részre azonos. 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Súlyszám 
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Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

70 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

15 

Felelős m szaki vezet   gyakorlata (12ű ő  hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

15 

 
 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  ő
határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (fels )ő . 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlatű ű ő ) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felel s m szaki vezet  gyakorlata) ő ű ő
körében Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja el :ő ő  
 

A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 
84 hónapot elér  vagy meghaladó többlető jótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális ő
id szakot elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
  

A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n ő
felüli) – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 ő ő ű ő ő
hónap gyakorlati id t elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
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A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történ  kerekítést követ en kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd a ő ő
végs  pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történ  matematikai kerekítéssel kerülnek ő ő
meghatározásra. 
 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelez  ő mérték vállalásán felüli 0 hónap 
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, azaz nulla 
pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra 
vonatkozóan a súlyszámmal történ  szorzást követ en is 0, azaz nulla pontot kaphat az Ajánlattev .ő ő ő   
 

A nettó összes ajánlati ár, mint els  részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a ő
legkedvez tlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvez bb. Értéke magyarő ő  forintban meghatározott 
egyösszeg  átalányárként értend  mely nem tartalmazza a vonatkozó áfaű ő -tartalmat.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés id tartama alatti árváltozásból ered  vállalkozói kockázatot és ő ő
vállalkozói hasznot is.  
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattev nek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és ő
a pénznemek közötti átváltásból ered  bizonytalanság mértékét a Szerz dés teljes id tartamára ő ő ő
vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelel s ő
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között 
minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Az 
ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 
Ajánlatkér  számára. ő  
 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő      
A többletjótállás mértékének megadását a kötelez  mérték  ő ű 36 hónapon felül vállalt mértéket kell rögzíteni a 
felolvasólapon. Ajánlattev  választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a ő garanciális 
id szak a kötelez  ő ő 36 hónap jótállási id vel azonos. A 84 hónapot ő elér  vagy ő meghaladó többletjótállási 
id tartam vállalása (összesen ő 120 hónap garanciális id szakot ő elér  vagy meghaladóő ) is a maximális 
pontszámú értékelésben részesül. 
 

Felel ső  m szaki vezet  gyakorlati idejeű ő  (12  hónap kötelez  gyakorlati id n felüliő ő )     
A becsatolt önéletrajzból egyértelm en derüljön ki az alkalmassági feltételként el írt, a szakemberrel ű ő
szemben támasztott követelményeknek való megfelel sség. Ajánlatkér  felhő ő ívja a figyelmet, hogy azonos 
id szakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati id  számítása során csak egyszer vesz figyelembe.ő ő   
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.ő  
A gyakorlati id  a m szaki vezet ként történt mő ű ő unkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő
egyértelm en az önéletrajz iratban megjelölni.ű  
Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése ő ő
során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is egyaránt a 
maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 
 

A felel s m szaki vezet  gyakorlatára vonatkozóan a benyújtott irat pontos adattartalma az irányadó, melyet ő ű ő
Ajánlatkér  a MEKON nyő ilvántartásában ellen riz, valamint a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel járhat el.ő  
 

Kbt. 76. § (13) Az ajánlatkér  a közbeszerzési dokumentumokban olyan el írásokat határoz meg, amelyek ő ő
biztosítják, hogy az ajánlatkér  az ajánlattev k által benyújtott információkat ellen rizni tudja annak ő ő ő
megállapítása érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén 
az ajánlatkér nek meg kell gy z dnie az ajánlattev  által benyújtott információk helytállóságárólő ő ő ő . 
 
A Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkér  csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz déstő ő , vagy – a 
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következ  legkedvez bb ajánlatot tev nek ő ő ő
min sített ajánlattev vel, ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.ő ő ő  
 

10. Üzleti titok 
 

A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:  
(1) A gazdasági szerepl  az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti ő
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
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információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szerepl  üzleti tevékenysége ő
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szerepl  ő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szerepl  ő
által adott indokolás nem megfelel , amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.ő  
 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szerepl  nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösenő  
 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhet k,ő  
 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 
§ (3) bekezdése szerinti közérdekb l nyilvános adatokat,ő  
 

c) az ajánlattev , illetve részvételreő  jelentkez  által az alkalmasság igazolása körében bemutatottő  
 

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

 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattev  által igazoltan fennállnak,ő  
 

e) ha az ajánlatkér  annak benyújtását kéri, az ajánlattev  szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ő ő
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattev  által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti ő
titokká nyilvánításnak. 

 

(3) A gazdasági szerepl  nem tilthatja meg nevének, címének (székhelő yének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, 
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 

(4) Ha a gazdasági szerepl  meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)ő –(3) 
bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkér  hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett ő
gazdasági szerepl t a megfelel  tartalmú dokumentum benyújtására.ő ő  
 

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

11. Ajánlati kötöttség 
 

Az ajánlati kötöttség id tartama ő 60 [hatvan] nap az ajánlattételi határid  lejártától számítva.ő  [Kbt. 81. § (11) 
bekezdése]. 
 

A Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlatkér  az elbírálást nem tudja olyan id tartam alatt elvégezni, ő ő
hogy az ajánlattev knek az eljárást lezáró döntésr l való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor ő ő
kerüljön, felkérheti az ajánlattev ket ajánlataiknak meghatározottő  id pontig történ  további fenntartására, az ő ő
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
id pontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattev  az ajánlatkér  által megadott határid ben nem ő ő ő ő
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkér  által megjelölt id pontig fenntartja. Ha valamelyik ő ő
ajánlattev  az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontját követ en az eljárás ő ő ő
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 

A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattev  és ő – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második 
legkedvez bb ajánlatot tett ajánlattev  ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli ő ő
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összegezésnek az ajánlattev k részére történt megküldése napjától számított ő - építési beruházás esetén - 
hatvan nappal meghosszabbodik. 
 

A Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján, ha jogorvoslati kérelmet [Kbt. 148. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést 
[Kbt. 152. §] nyújtanak be, a szerz dést ő – a (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre 
vonatkozó szerz dést ő – az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményez  ő
határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Dönt bizottság a szerz dés ő ő
megkötését engedélyezi [Kbt. 156. § (4) bekezdés]. Ha id közben a nyertes ajánlattev  ajánlati kötöttsége ő ő
lejárt, az ajánlatkér  akkor köthet vele szerz dést, ha a nyertes ajánlattev  nyilatkozik, hogy ajánlatát ő ő ő
fenntartja. 
 

12. Egyéb közlend kő  
 

Az ajánlattételi dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. 
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy m szaki ű megoldás jellegének egyértelm  meghatározása ű
érdekében történik. Ajánlattev k ő jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább egyenérték  terméket ű
vagy m szaki ű megoldást megajánlani.  
 

Amennyiben ajánlattev  eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánő lattételi Dokumentációban 
meghatározott termékekt l vagy m szaki megoldásoktól, akkor ő ű ajánlatához csatoljon nyilatkozatot, 
melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy m szaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a ű
kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenérték , vagy jobb. ű  
Érvénytelen azaz ajánlat, mely olyan terméket vagy m szaki megoldást tartalmaz, mely nem egyenérték  ű ű
az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban szerepl  termékkel vagy m szaki ő ű
megoldással, vagy ha az ajánlat az egyenérték ségi igazolását nem (a hiánypótlást követ en sem) ű ő
tartalmazza. Az egyenérték ség vizsgálatára szakért  bevonható.ű ő   
 

Az ajánlatkér  nem felel semmilyen, a teljesítés alatt felhasznált termékkel, m szaki megoldással kapcsolatos ő ű
szabadalmi jogok megsértéséb l adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattev k ajánlatukban ő ő
nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy m szaki megoldást a szállítás ű
során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebb l ered  kártéríő ő tési vagy egyéb igények alól ajánlatkér t ő
mentesítik.  
 

Ajánlattev nek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja, a fenti rendeletben foglaltak ő
elfogadását.  
 

Ajánlattev nek összeférhetetlenségi körülményeir l nyilatkoznia kell.ő ő  
  

A Kbt. 35. §-a alapján  
 

(1) Több gazdasági szerepl  közösen is tehet ajánlatot.ő  
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési ő
eljárásban a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t megjelöő ő lni. 
 

(3) A közös ajánlattev k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm en ő ű
tartalmaznia kell a közös ajánlattev k megjelölését.ő  
 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkér  számára az ajánlattev k értesítését írja el , valamint a kiegészít  ő ő ő ő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése 
esetében az ajánlatkér  a közös ajánlattev knek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) ő ő
bekezdés szerinti képvisel nek küldi meg.ő  
 

(5) Amennyiben az ajánlatkér  ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja el , a közös ajánlattev knek a ő ő ő
biztosítékot elegend  egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ő
ajánlattev  részér l történt megsértése [54. § (4) beő ő kezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkér t illeti ő
meg. 
 

(6) A közös ajánlattev k a szerz dés teljesítéséért az ajánlatkér  felé egyetemlegesen felelnek.ő ő ő  
(7) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl k személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból ő
álló eljárásban a részvételi határid  lejárta után változás nem következhet be.ő  
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Ajánlatkér  kizárja a Kbt. 35. § (8) ő - (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind 
közös ajánlattev k tekintetében.ő  
 

A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattev  ugyanabban a közbeszerzési eljárásban ő – részajánlat-tételi 
lehet ség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében ő – 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattev vel közösen, ő  
 

b) más ajánlattev  alvállalkozójaként nem vehet részt,ő  
 

c) más ajánlattev , szerz dés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].ő ő  
 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattev k által cégszer en aláírt közös Ajánlattev i ő ű ő
megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
 

-  a közös Ajánlatev k nevét;ő  
-  azon Ajánlattev t, aki a közös Ajánlattev ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illet leg a ő ő ő

közös Ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;ő  
-  az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
-  a szerz déses árból vő aló részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös Ajánlattev k azon ő

bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követ en a kifizetés megtörténhet;ő  
-  valamennyi közös Ajánlattev i tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felel sséget vállalnak ő ő a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend  szerz dés szerz désszer  teljesítéséhez ő ő ő ű
szükséges munkák megvalósításáért; 

 

Amennyiben közösen ajánlatot tev k nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a ő
szerz dést az Ajánlatkér veő ő l. 
 

A Kbt. 71. § (7) bekezdés alapján, az ajánlatkér  kizárólag a Kbt. 71. § (1)ő –(2) bekezdésben foglaltak szerint és 
csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 

 

A Kbt. 72. § alapján az ajánlatkér  az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó ő
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és err l a kérésr l a többi ajánlattev t egyidej leg, írásban ő ő ő ű
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 
tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan 
értékelésre kerül  eleme tekintetében.ő  

 

Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a vállalkozási szerz dés tervezet, Ajánlatkér  kéri annak ő ő
áttanulmányozását.  
 

Az Ajánlattev  minden törvényt, illetve általános érvény  jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb ő ű
szabályzatot köteles betartani, amely a közbeszerzési tárgya megvalósításával, a hibák kijavításával, a 
teljesítend  adatszolgáltatásokkal és fizetend  díjakkal kapcsolatos.ő ő  

 

A teljesítésbe bevonásra kerül  állomány tekintetében az Ajánlattev  biztosítsa, hogy csak olyan személyeket ő ő
alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethet  a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal. ő
Ajánlattev  a felel s a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer  ő ő ű
foglalkoztatásáért. 

 

Az Ajánlattev  mindazok el írő ő ásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát vagy jogait a 
beruházás bármely módon érinti vagy érintheti, továbbá az Ajánlattev  köteles kártalanítani az Ajánlatkér t ő ő
minden büntetés vagy felel sség alól bármely ilyen rendelkezésben elő írtak megszegése esetén. ő  

 

Az Ajánlattev  köteles a beruházás megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerz dés szerint, ő ő
azzal összhangban végezni. Az Ajánlattev  köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkér  ő ő
utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
 

Az Ajánlattev  a kivitelezés során fellép  módosítási igényeket az Ajánlatkér vel minden esetben köteles ő ő ő
egyeztetni és elfogadtatni. 
 

A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerz déssző egés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a 
késedelem a másik fél nem szerz désszer  teljesítésére vezethet  vissza vagy a teljesítés a másik fél ő ű ő
érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül es  okból lehetetlenült.ő  
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Ajánlatkér  az ajánlattev k munkájának megkönnyítése érdekében az ő ő árazatlan költségvetést elektronikusan 
bocsájtja az ajánlattev k rendelkezésére. Ajánlattev  az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az árazatlan ő ő
költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, melyet elektronikus formátumban kell az szakmai 
ajánlat részeként benyújtani. 
 

A Munka kivitelezése során az Ajánlattev  köteles a helyszínt minden felesleges akadálytól mentes állapotban ő
tartani, és megfelel en tárolni vagy eltávolítaniő  a felesleges anyagokat, továbbá minden szemetet vagy 
átmeneti munka nyomát eltakarítani a helyszínr l és elszállítani minden, a munkához már nem szükséges ő
berendezést. 
 

Ajánlatkér  kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, mindeő n egyéb ideiglenes 
melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területr l Ajánlattev  köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes ő ő
létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési 
határid  utolsó napjő a munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követ  els  munkanap.ő ő  
 

Munkaid n túli vagy hétvégi tartózkodásra Ajánlatkér  jóváhagyása szükséges. A Vállalakozó folyamatosan ő ő
gondoskodni köteles arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott 
helyen érvényesül  t z, vagyon, baleset, környő ű ezet-, zaj- és munkavédelmi el írások. ő  
(Különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvény, a t z elleni ő ű
védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az épített környezet ő ű ő ű
alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és ő
adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános ő
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve annak 
kiegészít  rendeletei.)ő  
Ajánlatkér  a heti munkarenddel kapcsolatosan egyéb kikötéseket nem határoz meg.ő  
 

Minden anyagnak és elvégzett munkának, amelyet az Ajánlattev nek kell beszerezni vagy elkészítenő ie a 
kötelez  szabványokban el írt min ség nek, továbbá a Megrendel  utasításaival összhangban kell lennie.ő ő ő ű ő  
 

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

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

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

Az Ajánlattev  köteles állandó helyszíni képvisel je által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és ő ő
irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képvisel nek az Ajánlattev  nevében az ő ő
Ajánlatkér  képvisel jének/m szaki ellenő ő ű rének utasításait el kell fogadnia. ő  
 

Az Ajánlattev  köteles saját költségén megfelel  világításról, rzésr l gondoskodni és fenntartani ott, és ő ő ő ő
amikor ez a munka kivitelezéséhez és védelméhez, valamint a felvonulási területek esetében szükséges. A 
vállalkozó felel s a munkához leszállított anyagok, berendezések biztonságos rzéséért, valamint a ő ő
munkaterületek biztonságos elhatárolásáért, a helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáért. 
 

Az Ajánlattev  a beruházás megvalósítása során elegend  számú kéő ő pzett és tapasztalt vezet t és irányítót, ő
továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaer t köteles biztosítani, ahhoz, hogy a szerz dés szerinti ő ő
kötelezettségeit megfelel en és id ben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi ő ő
munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint t zvédelmi el írásokat ismerniük kell. ű ő  
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Az Ajánlattev  jogosult és köteles ellen rizni ő ő az Ajánlatkérő által szolgáltatott m szaki dokumentumokat és ű
ezt követ en köteles meggy z dni azok helyességér l. ő ő ő ő  
 

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, küls  szervek által hatósági jogkörben adott, jogszer  ő ű
utasításokat az Ajánlattev  köteles megfelel en végrehajtani és arról az Ajánlatkér t haladéktalanul értesíteni. ő ő ő  
 

A jótállási vagy szavatossági id  alatt felfedett hiánő yosságokat, hibákat haladéktalanul az Ajánlattev  ő
tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben az 
Ajánlattev  ésszer  id n belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására ő ű ő
alkalmatlanok, az Ajánlatkér  jogosult a hibát, hiányosságot az Ajánlattev  költségére és kockázatára ő ő
megszüntetni. 
 

Ajánlatkér  felhívja Ajánlattev k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas ő ő
szerz dés esetén az árazott köő ltségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthet  vagy törölhet , amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá ő ő
es  részösszegét és az ajánlattev k között az értékeléskor kialakuló sorrő ő endet nem befolyásolja. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határid  nem jár le, ha az ő
EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltet je által közzétett tájékoztatás alapján ő
igazoltan 
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) 
bekezdés] az ajánlatkér  által meghatározott ajánlattételi határid t megel z  huszonnégy órában összesen ő ő ő ő
legalább százhúsz percig, vagy 
b) - anélkül, hogy a határid  meghosszabbítására ezt követ en már sor került volna ő ő - üzemzavar folytán 
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határid  alatt folyamatosan legalább ő
huszonnégy óráig nem elérhet .ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon 
túl az ajánlatkér  az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az ő
ajánlattételi meghosszabbítani az EKR m kű ödésének helyreállítását követ en, amelyr l az EKR üzemeltet je ő ő ő
tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
határid t úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelel  id , de ő ő ő - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldését l számított két nap álljon rendelkezésre ő
az ajánlat benyújtására. 
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattételi határid  ő
módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt a 
módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határid knek ő
megfelel en, az ajánlatkér  a módosíő ő tásról szóló értesítést a Kbt. szerinti határid n túl is kiküldheti, az ő
üzemzavar elhárulását követ en haladéktalanul, de legkés bb a következ  munkanapon.ő ő ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattev  által, vagy ő más érdekelt 
gazdasági szerepl  vagy szervezet által elvégezhet  eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, ő ő
felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az el zetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre ő
álló határid  alatt üzemzavar [424/2ő 017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] következik be, és a 
vonatkozó határid  az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követ en kevesebb, mint ő ő
kett  óra maradt, ajánlatkér  köteles az EKR m ködésének helyreállítását követ enő ő ű ő  tizenkét órán belül 
megtett eljárási cselekményeket határid ben teljesítettnek elfogadni. ő  
 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az ajánlatkér  ő
akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határid t ő
azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi 
lehet vé az adott cselekmény határid ben történ  teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkér  aző ő ő ő  EKR 
m ködésének helyreállítását követ en haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítéséreű ő . 
 

 
Ajánlatkér  felkéri Ajánlattev ket, hogy az ajánlatukat a 13. pont szerinti iratjegyzék szerinti sorrendben ő ő
állítsák össze! A nem releváns nyilatkozatokat áthúzva, aláírás nélkül kérjük nemleges formában lehet ség ő
szerint csatolni! 
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13. Iratjegyzék 

 

EKR rendszer 
szerinti mintairatok 

Iratanyag megnevezése 
Felolvasólap 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kbő ) alpontja szerint 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kő c) alpontja szerint 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan ő – 
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerz dés feltételeireő  

 

Mintairatok Iratanyag megnevezése 
1. sz. mintairat Fedőlap 
2. sz. mintairat Tartalomjegyzék 
3. sz. mintairat Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása 
4. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)ő –k), m) és q) pontjaiban 

foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok) 
5. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. ő

rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 
6. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan ő – 

nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre  
7. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan ő – 

nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról  
8. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a kapcsolattartórólő  
9. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan ő – 

nyilatkozat alvállalkozókról  
10. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan ő – 

nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vev  gazdasági szerepl kr l ő ő ő
(szervezetenként) 

11. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan – adott esetben 

12. sz. mintairat Ajánlattev i ő nyilatkozat az üzleti titokról (EKR rendszer szerinti irat is elfogadott) 
13. sz. mintairat Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben 
14. sz. mintairat Ajánlattev i saját nyilatkozatokő  
15. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére ő  
16. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozatő  a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – m szaki, ű

szakmai alkalmasság 
17. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozat – m szaki, szakmai alkalmasság ű – adott esetben 
18. sz. mintairat Nyilatkozat a szakmai felel sségbiztosításrólő  
19. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat egyéb el írt feltételekr lő ő ő  
20. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az egyenérték ségr l ő ű ő  
21. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az el legr lő ő ő  
22. sz. mintairat Szabadalmi védjegy nyilatkozat  
23. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat ő – közhiteles nyilvántartásokról  
24. sz. mintairat Pénzügyi ütemterv 

 Árazatlan költségvetés beárazott formában 
 Aláírási címpéldány 
 Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem - adott esetben 

 

Mintairatok Iratanyag megnevezése 
 Az egyenérték  termékek igazoló dokumentumok ű - adott esetben 
 Fordítás - adott esetben 
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 Nyilatkozat fordításról - adott esetben 

 
Mintairatok Iratanyag megnevezése 

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok 

25. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) ő
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján  

26. sz. mintairat Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (FMV) 
 Felel s m szaki vezet  ő ű ő végzettségének igazolása (diplomamásolat) 
 Amennyiben Ajánlattev  nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ő

úgy együttes adóigazolás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú mintairat 
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AJÁNLAT - FED LAPŐ  
______________________________________________ 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

 
 

AJÁNLATKÉR  ADATAIŐ  

Ajánlatkér  neve:ő  Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Ajánlatkér  címe:ő  Magyarország 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

Ajánlatkér  azonosító:ő  AK16909 

 

ELJÁRÁSI ADATOK  

Eljárás neve: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkorm  

Eljárás tárgya: építési beruházás 

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás  

Projektazonosító: 

385619 – BMÖGF/295-4/2018 

317743 – BMÖGF/92-117/2017 

275465 – BMÖGF/188-64/2015 

Szerz dés típusa:ő  Vállalkozási szerz déső  

 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattev  adószáma:ő   

Ajánlattev  cégjegyzéki ő száma:  

Ajánlattev  cégszer  aláírása:ő ű  

 

 

 

 

2. számú mintairat 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

EKR rendszer 
szerinti 

mintairatok 

Iratanyag megnevezése 
Felolvasólap 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kbő ) alpontja szerint 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kő c) alpontja szerint 
Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan ő – 
nyilatkozat a felhívás tartalmára és szerz dés feltételeireő  

 
Mintairatok Iratanyag megnevezése Oldalszám 

1. sz. mintairat Fedőlap  
2. sz. mintairat Tartalomjegyzék  
3. sz. mintairat Felolvasólap szerinti vállalások alátámasztása  
4. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)ő –k), m) és q) 

pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok) 
 

5. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a ő
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra 
vonatkozóan 

 

6. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra ő
vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre  

 

7. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra ő
vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról  

 

8. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a kapcsolattartórólő   
9. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra ő

vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról  
 

10. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra ő
vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vev  ő
gazdasági szerepl kr l ő ő (szervezetenként) 

 

11. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben 

 

12. sz. mintairat Ajánlattev i ő nyilatkozat az üzleti titokról   
13. sz. mintairat Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott 

esetben 

 

14. sz. mintairat Ajánlattev i saját nyilatkozatokő   
15. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a közbeszerzési iratok elérésére ő   
16. sz. mintairat Ajánlattev i ő nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

– m szaki, szakmai alkalmasságű  
 

17. sz. mintairat Kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozat – m szaki, szakmai alkalmasság ű – 
adott esetben 

 

18. sz. mintairat Nyilatkozat a szakmai felel sségbiztosításrólő   
19. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat egyéb el írt feltételekr lő ő ő   
20. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az egyenérték ségr l ő ű ő   
21. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat az ő el legr lő ő   
22. sz. mintairat Szabadalmi védjegy nyilatkozat   
23. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat ő – közhiteles nyilvántartásokról   
24. sz. mintairat Pénzügyi ütemterv  

 Árazatlan költségvetés beárazott formában  
 Aláírási címpéldány  
 Az egyenérték  termékek igazoló dokumentumok ű - adott esetben  
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Mintairatok Iratanyag megnevezése Oldalszám 
 Fordítás - adott esetben  
 Nyilatkozat fordításról - adott esetben  
 Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem- adott 

esetben 
 

A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok (amennyiben az ajánlat során nyújtja be Ajánlattev )ő  

25. sz. mintairat Ajánlattev i nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a ő
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján  

 

26. sz. mintairat Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, végzettség 
igazolása (diplomamásolat) 

 

 Amennyiben Ajánlattev  nem szerepel a köztartozásmentes adózók ő
adatbázisában, úgy együttes adóigazolás 

 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 
 
 
 

 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása ő  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  ű Támogatói Okiratai szerint, Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  köő ltségekre, melyek szükségesek a felhívásban 
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bő ekövetkezett áremelésb l ered )ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neveő ű ő :  
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

2. ajánlati rész: Küls  ő – Alkotmány utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

4. ajánlati rész: Mez  utcaő  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neveő ű ő :  
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségiő  szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaő ű ű ki vagy egyéb ok miatt (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

6. ajánlati rész: Hajó utca 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 



 

 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 62 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

7. ajánlati rész: Kifli utca 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 



 

 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 66 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jelezteő ő ő m. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú mintairat 
 

FELOLVASÓLAP SZERINTI VÁLLALÁSOK ALÁTÁMASZTÁSA 
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A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, ű Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása tárgyban Zagyvarékas 

Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  részéreő  
 
 

Az ajánlattev  neveő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  címe, székhelyeő  
(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

Az ajánlattev  elérhet ségeő ő  
telefon és fax száma, e-mail címe: 

 

 
 

AJÁNLAT ADATAI A KBT. 76. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 
 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s ő m szaki vezet   gyakorlata (ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 

A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  hogy  
 
1./ Ajánlati ár alátámasztása 
Az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettő em, továbbá, 
tudomással bírok arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viselemő ő  annak jogkövetkezményeit, amely 
olyan hiányosságából adódik, melyet a t lüő nk elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerz déskötést megel z en nem jeleő ő ő ztem. 
Az ellenszolgáltatás összege az általam benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 
fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhívásban ő
és a dokumentációban, tervekben meghatározottak megvalósulásához. 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkér  semminem  m szaki vagy egyéb ok miatt ő ű ű (így például a szerz dés ő
megkötése és a megvalósulás közötti id szakban bekövetkezett áremelésb l ered )ő ő ő  többletköltség igényt 
nem fogad el. 
Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés beárazásával határoztam meg, mely 
vállalásom alátámasztó irata. Az ajánlati ár egyösszeg  átalányár.ű  
 
2./ Többletjótállás alátámasztása 
Vállalásom szerint, amennyiben nyertesként kihirdetésre kerülök vállalom 36 hónap kötelez  valamint ő
……………. hónap vállalt, azaz összességében …………….. hónap teljeskör  jótállási id szak biztosítását. ű ő  
 
3./ Felel s m szaki vezet i gyakorlatő ű ő  alátámasztása 
Vállalásom az alábbi felel s m szaki bevonásával teljesül:ő ű  
Felel s m szaki vezet  neve:ő ű ő   
Szakmai kamarai tagsági száma:  
Jogosultsága (MV-É-……..):  
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Gyakorlati id  részletezése / alátámasztásaő  

 
  

Gyakorlati 
id  hossza ő

(hónap) 

Szakmai tapasztalat ismertetése  
ellátott funkciók / feladatok és 

beosztások ismertetése  
Kezdés dátuma Befejezés dátuma 

*pl. 2016. év 1. hónap 2016. év 6. hónap 6 Felel s m szaki vezetés, ő ű
építésvezet kéntő  

*pl. 2016. év 8. hónap 2016. év 10. hónap 3  
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   
……. év …… hónap ……. év …… hónap   

Összes gyakorlati id :ő  9  
 
*pl. : pirossal írott adatok - példa a táblázat kitöltésére – kitöltés során törlendő 

 
 

......................................., 2018. ........................ hó ........ nap 

 
 
 
 

 …………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEV  NYILATKOZATAŐ  
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a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjaiban foglaltakra vonatkozóan (kizáró okok) 
 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  ő neve) 

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 

hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában, mint Ajánlattev vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § ő
(1) bekezdés b), g)–k), m) és q)  pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya, azaz 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattev , akiő  
 

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

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy ő
joger sen eltiltásra került, a Közbeszerzési Dönt bizottság véglegessé vált döntésében vagy ő ő - a 
Közbeszerzési Dönt bizottság határozatának ő megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a 
bíróság által joger sen megállapított id tartam végéig;ő ő  
 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás 
tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkér  kizárásról hozott döntését ő - a hamis adat 
szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Dönt bizottság véglegessé vált, ő - a 
Dönt bizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság joger s ő ő - 
három évnél nem régebben meghozott határozata jogszer nek mondű ta ki; 
 

i) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem ő
megfelel  adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó ő
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban el zetes ő igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumokat érint  igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), ő
amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér nek a kizárásra, az ő
alkalmasság fennállására, az ajánlat m szaki leírásnak való megfelel ségére vagy az ű ő
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szerepl  szándékosan szolgáltatott ő hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelm en fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, ű
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkér  bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul ő
befolyásolni az ajánlatkér  döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt ő
megszerezni, amely jogtalan el nyt biztosítaő na számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebb l az okból kizárták, és a kizárás ő
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tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 
k) tekintetében a következ  feltételek valamelyike megvalósul:ő  

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttm ködési ű
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóillet séggel, amellyel Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye ő ő ő
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és ő ő
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szerepl ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%ő -os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. 

 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségb l, illetve a közbeszerzési eljárás el készítésében ő ő
való el zetes bevonásból ered  versenytorzulást a gazdasági szerepl  kizárásán kívül nem lehet más ő ő ő
módon orvosolni; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerz dés teljesítésére e törvényben el írt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési ő ő
Dönt bizottság véglegessé vált, ő - vagy a Dönt bizottság határozatának megtámadáő sára irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság joger s ő - 90 napnál nem régebben meghozott határozata 
megállapította. 
 

 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 67. § (4) bekezdésben és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltakra 

vonatkozóan 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

a szerz dés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a ő Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q) pontjai szerinti 

kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett mő ás 

szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k), m) és q)  pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a formai és tartalmi követelményekre 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészít  tájékoztatásban foglalt valamennyi formai és ő
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki specifikáció gondos áttekintése után ű – a Kbt. 66. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelel en ő - ezennel kijelentem, hogy ajánlatunkat a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en készítettük el.ő  
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 66. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  ő adószáma) 
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi ő felel sségem tudatában nyilatkozom,ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
a Kbt. 66. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel en nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a Kiső - és 
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján: ő  

 
___* mikrovállalkozásnak min sül;ő   
___* kisvállalkozásnak min sül;ő  
___* középvállalkozásnak min sül;ő  
___* törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásnak min sül.ő  

*jelölendő 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
Ajánlatkér  azt kívánja a nyilatkozatból megállapítani, hogy ajánlattev  mikroő ő - kis- vagy középvállalkozásnak min sülő -e. 
Tájékoztatásul a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása a hivatkozott 2004. XXXIV. Törvény (Kkvtv.) 2. § és 3. § szerint: 
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra 
terjed ki. 
3. § (1) KKV-nak min sül az a ő vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 f nél kevesebb, éső  
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel  forintösszeg, vagy mérlegf összege legfeljebb 43 millió eurónő ő ak megfelel  forintösszeg.ő  
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynekő  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 f nél kevesebb, éső  
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel  forintösszeg.ő ő  
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynekő  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 f nél kevesebb, éső  
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel  forintösszeg.ő ő  
(4) Nem min sül KKVő -nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - t ke vagy szavazati ő
joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektet k részesedése esetében.ő  
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e 
törvény szerinti KKV-t kell érteni./  
 

 
8. számú mintairat 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
a kapcsolattartóról 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyt nevezem ki: 

 

Kapcsolattartó személy neve:    …………………………….................................. 

 

Beosztása:      …………………………….................................. 

 

E-mail cím:      …………………………….................................. 

 

Telefonszám:      …………………………….................................. 

 

Fax szám:      …………………………….................................. 
 
 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat alvállalkozókról 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
___* a) a közbeszerzésnek azon részei, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánok igénybe venni: 
 

KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I) 
 

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

NÉV SZÉKHELY/LAKCÍM KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I) 
   
   
…   

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

*jelölend /kitöltendő ő 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  ő ű aláírása 

 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 

10. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vev  ő

gazdasági szerepl kr l ő ő (szervezetenként) 
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Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására nem 
támaszkodunk. 
 
___* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodunk. 
 
AMENNYIBEN AJÁNLATTEV  AZ ALKALMASSÁG IGAŐ ZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA 

TÁMASZKODIK, ÚGY AZ ALÁBBI NYILATKOZAT MEGTÉTELE SZÜKSÉGES: 
 
Az alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet ő  

Neve:    ………………………………………………………-* 
Címe:    ………………………………………………………* 
 

Azon Ajánlattételi felhívásban el írt alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet ő
er forrásaira támaszkodunk: ő  

 

M szaki, illetve szakmai alkalmasság ű M/1.) pontja alapján; 
 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján 
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses vagy ő
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz dés ő ő ő
teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.ő ő ő  

*jelölend /kitöltendő ő 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
Ajánlati részenként csatolandó! 

11. számú mintairat 
 

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – adott esetben 

 

Alulírott 
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……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Szervezet neve) 

…………………………………………… (Szervezet székhelye) 

……………………………………………. (Szervezet adószáma) 
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre ő ő
állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.ő ő  

 

 

Ajánlattételi felhívás / 12.) pont / M szaki, illetve szakmai ű alkalmasság 

M/1.) pont vonatkozásában 

Szakember neve:                                       ………………………………………… 

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

 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Szervezet neve) 

képviseletére jogosult 
Szervezet cégszer  aláírásaű  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 
 

12. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
az üzleti titokról 

 

Alulírott 
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……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági 
tevékenységet végz  személyek számára nem könnyen hozzáférhet  olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és ő ő
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történ  megszerzése, hasznosítása, másokkal való ő
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok meg rzésével kapcsolatbanő  a vele jogszer en rendelkez  jogosultat ű ő
felróhatóság nem terheli. 
 
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket 
képvisel  m szaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek össző ű eállítása (e törvény 
alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszem ség és tisztesség elvét sért  módon szerzik meg, hasznosítják, ű ő
közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett 
ismerethez vagy az azt lényegében helyettesít  hasonló ismerethező  

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

 
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet 
harmadik személyt l kereskedelmi forgalomban jóhiszem en és ellenérték fejében szerezte meg.ő ű  
 
A 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján: Közérdekb l nyilvános adatként nem min sül üzleti ő ő
titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érint  juttatással, kedveő zménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint  ő
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekb l elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem ő
eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek 
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekb l nyilvános adat megismerésének lehet ségét.ő ő  
 
(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet, aki vagy ő
amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, 
köteles e jogviszonnyal összefügg  és a (3) bekezdés alapján közérdekb l nyilvános adatra vonatkozóan ő ő – 
erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekb l ő
nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthet .ő  
 
(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igényl  a ő
tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 
 
 
___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, 
melyet a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített módon az ajánlat melléklete tartalmaz. 
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Ajánlattev  az üzleti titkot tartalmazó, elkülöő nített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkér  nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általő ánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra.  
 
 
___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz. 

 
* jelölendő 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) A gazdasági szerepl  a Kbt. 44. §ő -ának alkalmazása során az 
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
Ezen nyilatkozat az EKR rendszer szerinti nyilatkozattal megegyez  irat. Eltérés esetén az EKR rendszer szerinti ő
irat az irányadó. 

 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
Indoklás üzleti titok alkalmazásakor (aránytalan sérelem) - adott esetben 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
el z ekben tett nyilatkozatom alapján ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz, mely kapcsán nyilatkozom, hogyő ő  az 

üzleti titokként megjelölt és kezelt információ vagy adat nyilvánosságra hozatala az alábbiak szerint okoz 

aránytalan sérelmet vállalkozásunk számára: 

 

Részletes indokolás: 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
saját nyilatkozatok 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  ő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alább felsorolt saját nyilatkozatokat kívánom csatolni: 

 

1.   ......................................................................... vonatkozó nyilatkozat 

2.  ......................................................................... vonatkozó nyilatkozat 

3. 

4. 

 

___* nem kívánok további saját nyilatkozatot tenni 

 

* jelölendő 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a közbeszerzési iratok elérésére 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. ő ő
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) szerint kiírt közbeszerzési eljárásában - Közbeszerzési 

eljárás elnevezése:  

„A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása"  

- a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton az ajánlattételi felhívásban megadott címr l ő az EKR 

rendszerben és ajánlatkér  honlapján ő az ajánlattételi határid  lejártáig ő teljes körben megkaptam, átvettem, 

elértem, így az ajánlattételhez kapcsolódó minden irattal és információval rendelkeztem. 

 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – m szaki, szakmai alkalmasságű  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében ő nyilatkozattételre jogosult 
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
az ajánlattételi felhívás 12) / M szaki, illetve szakmai alkalmasság ű -  

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerz dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.ő  
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szerepl  csupán arról köteles nyilatkozni, ő
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni.  
A gazdasági szerepl  az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi feő lhívásban 
el írt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, az ajánlattételi felhívásban el írt igazolások benő ő yújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkér  69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.ő  

 
Ajánlati részenként csatolandó! 
 

17. számú mintairat 
 

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓI NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat – m szaki, szakmai alkalmasság ű – adott esetben 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Szervezet neve) 

…………………………………………… (Szervezet székhelye) 

……………………………………………. (Szervezet adószáma) 
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
az ajánlattételi felhívás 14) / M szaki, illetve szakmai alkalmasság ű -  

M/1.) pont szerinti követelménynek megfelelünk, a szerz dés teljesítésére alkalmasak vagyunk.ő  

 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Szervezet neve) 

képviseletére jogosult 
Szervezet cégszer  aláírásaű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 

18. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
a szakmai felel sségbiztosításrólő  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

___* rendelkezünk az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELEL SSÉGBIZTOSÍTÁSŐ  pontjában meghatározott építési-

szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felel sségbiztosítással.ő  

Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottaknak mindenben 

megfelel en a keret építésszerő elés biztosításba történ  fedezetbe vonást, valamint az engedményezési ő
bejegyzést a Biztosító Társaságnál kezdeményezzük és annak megtörténtét bizonyító fedezetigazolást 

ajánlatkér  részére, ő legkés bb a ő szerz déskötés id pontjáigő ő  átadjuk.  

 

___* nem rendelkezünk az ajánlattételi felhívás 20.5.) C.A.R. FELEL SSÉGBIZTOSÍTÁŐ S pontjában meghatározott 

építési-szerelési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felel sségbiztosítással, vállaljuk, hogy nyertességünk ő
esetén az el írt tartalommal a biztosítást megkötjükő  és annak megtörténtét bizonyító fedezetigazolást 

ajánlatkér  részére, ő legkés bb a ő szerz déskötés id pontjáigő ő  átadjuk.  

 

Tudomásul vesszük, hogy nyertesség esetén a szerz déskötéső  feltétele a Biztosító Társaság eredeti 

fedezetigazolása a fenti biztosításra vonatkozóan. 

 

* jelölendő 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 

 

 

19. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
egyéb el írt feltételekr lő ő  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

a) az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhet  körülményt figyelembe vettünk, ő
továbbá, tudomással bírunk arról, hogy a szerz dés megkötését követ en viseljük annak ő ő
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a t lünk elvárható szakmai ő
gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerz déskötést megel z en nem jeleztük. Az ő ő ő
ellenszolgáltatás összege az ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja fedezetet nyújt 
mindazon feladatok elvégzésére és felmerül  költségekre, melyek szükségesek a felhő ívásban és a 
dokumentációban meghatározottak megvalósulásához.  

 

b) az építéssel érintett területen az ingatlan megközelítését csak úgy, mint a sürg sségi ellátást és ő
katasztrófa elhárítást folyamatosan biztosítjuk.  
 

c) a munkavégzés id tartama alattő  gondoskodunk a munkaterület rendben tartásáról, különös 
tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamint t zvédelmi el írások betartásáról, a beruházás ű ő
során keletkezett esetleges környezeti kárt legkés bb a m szaki átadáső ű -átvétel el tt megszüntetjük. ő  
 

d) a munkavégzés id tartama alattő  felvonulási területet minimalizáljuk, a kivitelezés teljes ideje alatt 
feladatunk az építési terület oly módon történ  lezárása, amely biztosítja az épület biztonságos és ő
zavartalan m ködését ű  
 

e) az összeférhetetlenséget megvizsgáltam, nem áll fenn összeférhetetlenségi körülmény 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
  
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
Megjegyzés: Amennyiben cégbírósági változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésér l a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „eő -tértivevény” és/vagy az „Informatikai 
vizsgálat eredménye” elnevezés  dokumentum 1ű -1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési 
kérelem” elnevezés  dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].ű  
 
 

20. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
az egyenérték ségr lű ő  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem ő ő tudatában nyilatkozom, 

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
nem azonos, de egyenérték  termék ajánlása esetében a felsorolt és az azzal egyenérték  termék közötti ű ű
különbségb l ered  minden kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattev nél és Ajánlatkér nél felmerül  ő ő ő ő ő
mindennem  költségét köteles vagyok viselni. ű  
 

 
___*AZ ALÁBBI TERMÉKEK ESETÉBEN EGYENÉRTÉK  TŰ ERMÉKET AJÁNLOK: 
 

TÉTELSZÁM 
AJÁNLATKÉR  ÁLTAL ELŐ ŐÍRT TERMÉK 

MEGNEVEZÉSE 
AJÁNLATTEV  ÁLTAL MEGŐ AJÁNLOTT 

EGYENÉRTÉK  TERMÉK MŰ EGNEVEZÉSE 
   
   
   

…   
 
Nyilatkozom, hogy a fenti termékek egyenérték ek az ű ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szerepl  ő
termékekkel. 
 
 
___* NEM AJÁNLOK MEG EGYENÉRTÉK  TERMÉKETŰ , AZ AJÁNLATOMBAN SZEREPL  TERMÉKEK MEGEGŐ YEZNEK AZ AJÁNLATKÉR  Ő
ÁLTAL A M SZAKI LEÍRŰ ÁSBAN EL ÍRT TERMÉKEŐ KKEL. 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 

21. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
az el legr lő ő  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatő ő ában nyilatkozom, 

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

___* el leget igénybe kívánok venni ………………….….. Ft összegben.ő  

 

 

___* el leget nem kívánok igénybe venni.ő  

 

* jelölendő 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 

22. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
szabadalmi védjegy nyilatkozat 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem ő ő tudatában nyilatkozom, 

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

az általunk teljesítend  szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkér  általi igénybe vétele nem ő ő
sérti bármely harmadik személy szerz i jogát, szabadalomhoz, ő védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz f z d , ű ő ő
vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvez  jogát. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom ő
továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkér vel szemben ilyen alapon bármilyen, így ő
különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az Ajánlatkér  helyett helyt állunk.ő  

 

Kijelentjük továbbá, és teljes kör  felel sséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a Dokumentációt szellemi ű ő
alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó véd i jogokat tő eljes kör en elismerjük, azok kezelésének a ű
Dokumentációban el írt szabályozását elfogadjuk és betartjuk.ő  

 

 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
közhiteles nyilvántartásokról 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  
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…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi közhiteles nyilvántartások szerint kívánom 

igazolni vállalásunkat: 
 
 

IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNY VAGY ADAT 
ELEKTRONIKUS, HATÓSÁGI 

NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE 

INTERNETES ELÉRHET SŐ ÉG 

   

   

…   

 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
 
 
 
 
 
[A Kbt.69. § (11) Nem kérhet  igazolás benyújtása, ha az ajánlatkér  az Európai Unió bármely tagállamában m köd , ő ő ű ő – az adott tagállam 
által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 
hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelv  nyilvántartás esetén az ajánlatkér  kérheti aű ő  releváns 
igazolás vagy információ magyar nyelv  fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósű ági nyilvántartások, 
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintend ek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvánő tartásnak. A 
magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételér l a Közbő eszerzési Hatóság gondoskodik.] 
 

24. számú mintairat 
 

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 
a tervezett számlarendr lő  

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  
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…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi pénzügyi tervet kívánom teljesíteni: 

 
El legszámla:ő  
Tervezett mértéke:   ............................. HUF 
 
1. részszámla: 
Tervezett mértéke:   ............................. HUF 
A teljes költséghez való aránya:  ............................. % 
 
2. részszámla: 
Tervezett mértéke:   ............................. HUF 
A teljes költséghez való aránya:  ............................. % 
 
3. részszámla: 
Tervezett mértéke:   ............................. HUF 
A teljes költséghez való aránya:  ............................. % 
 
Végszámla: 
Tervezett mértéke:   ............................. HUF 
A teljes költséghez való aránya:  ............................. % 

 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  ő ű aláírása 

 
 
 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó! 
 

25. számú mintairat 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Ajánlattev  képviseletében nyilatkozattételre jogosultő  

…………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  
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…………………………………………… (Ajánlattev  székhelye)ő  

……………………………………………. (Ajánlattev  adószáma)ő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  ű Támogatói Okiratai szerint, Az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom,ő ő  

 
hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
nyertességünk esetén az általam képviselt építési beruházás teljesítése során az alábbi szakembert kívánom 
alkalmazni:  
 

M/1 M SZAKIŰ , SZAKMAI ALKALMASSÁG KÖRÉBEN  

SZAKEMBER NEVE  

VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG  

KAMARAI JOGOSULTSÁG MEGNEVEZÉSE  

FELEL S M SZAKI VEZEŐ Ű T  Ő - KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁM 
 

ELEKTRONIKUS ELÉRÉSI ÚT (NYILVÁNTARTÁS, KAMARAI 

NÉVJEGYZÉK) 
 

FOGLALKOZTATÁSI FORMA  

M SZAKI VEZET I GYAKŰ Ő ORLAT HÓNAP EGYSÉGBEN   

 
 
 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
 

…………..………………....………………. 
………………………………………………………….. (Ajánlattev  neve)ő  

képviseletére jogosult 
Ajánlattev  cégszer  aláírásaő ű  

 
 
 
Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személy eltérő 

26. számú mintairat 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
m szaki ű alkalmasság megállapításához 

 

Alulírott 

……………………………….…………. (nyilatkozattev  neve)ő  

mint Felel s m szaki vezető ű ő  

…………………………………….. (Születési idő) 

…………………………………………… (Anyja neve) 
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……………………………………………. (Adóazonosító jel / adószáma) 
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban büntet jogi felel sségem tudatában ő ő az alábbi szakmai önéletrajzom nyújtom be 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési id :ő   

Állampolgárság:  

Lakcím:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mett l meddig (év)ő  Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

Jelenlegi munkahely 
(mett l, (évő , hónap) 

Jelenlegi munkahely 
megnevezése, munkakör 

ismertetése (m szaki ű
vezet i tevékenységre ő
való utalás kötelez )ő  

Foglalkoztatási forma 
megjelölése 

(munkaviszony/egyéb 
foglalkoztatási viszony stb.) 

Kapcsolattartó, akinél a 
m szaki vezet i gyakorlat ű ő
ellen rizhet  (név, eő ő -mail 

cím telefonszám) 

  
 

  

Korábbi munkahelyek, munkakörök 

Mett l meddig (évő , 
hónap) 

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 
(m szaki vezet i tevékenységre való utalás kötelez )ű ő ő  

Kapcsolattartó, akinél a 
m szaki vezet i gyakorlat ű ő
ellen rizhet  (név, eő ő -mail 

cím telefonszám) 
   

   

 
 
 

KÉPZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA 
Korábbi szakmai tapasztalat 
ismertetése  

Ellátott funkciók, feladatok és 
beosztások ismertetése (m szaki ű
vezet i tevékenységre való utalás ő
kötelez )ő  

m szaki vezet i gyakorlat ű ő
hónap egységben  

   

Pl.: Római Katolikus Templom 
rekonstrukciója, Budapest VI. kerület 
2015. év 10 hótól - 2016. 5. hónapig* 

Pl.: Felel s m szaki vezet i ő ű ő
tevékenység a teljes megvalósítás 
id szakában*ő  

Pl. összes m szaki vezetés a ű
kivitelezésnél 8 hónap* 

   

 
Nyilatkozom, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint Ajánlatkér  ő a Belügyminisztérium 385619, 
317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az adósságkonszolidációban nem ű
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című közbeszerzési eljárásában a 
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megvalósítás teljesítésében, mint .................................................................... Ajánlattev  szakembere részt veszek, az ő
alábbiak szerint: 
 
A szerz dés teljesítésekor betöltend  munkakörő ő  
 

 

Szakmai kamarai nyilvántartási szám 
 

 

Azon elektronikus elérési út (honlapcím), ahol az 
adott jogosultság ellen rizhető ő 

 

A felel s m szaki vezet  bevonásának formája ő ű ő  
 

Pl. munkaviszony megbízás, alvállalkozó, kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet* 

 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok abban a 
tervezett id szakban és az ajánlatban szerepl  beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat ő ő
benyújtottam. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen id szakra vonatkozóan, amelyek ő
az e szerz désben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.ő  
 

 

 

 

 
.........................., 2018. ....................... hó ........ nap 
 
 
  
 

…………..………………....………………. 
Felel s m szaki vezető ű ő 

 

 

 

Melléklet: végzettséget igazoló irat 

 

Ajánlati részenként csatolandó amennyiben a személy eltérő! 

 

II. KÖTET 

 

 

 

 

Szerz déstervezető  
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(az ajánlatban nem szükséges csatolni, sem a szerz déstervezetet sem a mellékleteit)ő  

 

A SZERZ DÉS AJÁNLATI RÉSZENKÉNT KERÜL MEGKÖTÉSRE!Ő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉSŐ  

 
amely létrejött 

 

Amely létrejött egyrészr lő  
Név:   Zagyvarékas Község Önkormányzata    
Cím:   Magyarország 5331 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.   
Képviseli:   Jánosi József polgármester  
Adószám:     
Számlaszám:    
Tel.:   +36 56 / 540-021    
Fax.:   +36 56 / 540-024   
Email:   hivatal@zagyvarekas.hu   

 
mint megrendel  (továbbiakban:ő  Ajánlatkér /ő Megrendelő), 
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másrészr lő  

Név:     
Székhely:   
Képviseli:    
Adószám:    
Cégjegyzékszáma:  
Statisztikai számjele:  
Vállalkozó kivitelez k nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: ő  
Pénzforgalmi számlaszám:  

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Ajánlattev /ő Vállalkozó)  
  
(a továbbiakban együttes említés esetén: Felek) 
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott id pontban a következ  feltételek szerint:ő ő  

 

1. PREAMBULUM 
 

1.1. El zményekő  
Megrendel , mint Ajánlatkér  a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „ő ő ő Kbt.) 115. § 
alapján a Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című 
közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). 
 

Megrendel  a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. ő
Megrendel  a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattev ként a jelen szerz dést ő ő ő
aláíró Vállalkozót nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra tekintettel a 
legjobb ár/értékarányú érvényes ajánlatot tette. 
 

A felek rögzítik, hogy jelen szerz désüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, ő
az eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció, m szaki és tervez i iratokű ő  és a Kivitelez  által ő
benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 
 

A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó m szaki ű dokumentációt, m szaű ki 
leírást, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét, továbbá minden egyéb 
rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából megfelel nek ő
találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelel en tette.ő  
 
Kivitelez  nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:ő  
 
 
1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
2. ajánlati rész: Küls  ő – Alkotmány utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
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Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
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Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki ő ű vezet   gyakorlata (ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
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Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben  

nettó  
……………….…. HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson ő
felül) hónap egységben 

……………….…. hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  ő
gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

……………….…. hónap 

 
 
1.2. Szerz dés tárgyaő  
A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az ű
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. 
  

A részletes leírást a m szaki dokumentációű  és a tervek tartalmazzák. 
 

A teljesítés helyei:  
5051 Zagyvarékas,  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása 1372 hrsz.ő  
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 586 hrsz. 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 179 hrsz. 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása 612 hrsz.ő  
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 557 hrsz. 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 32 hrsz. 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 1152 hrsz. 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 1750, 1751 hrsz. 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 451, 1023, 1049, 834, 1670, 782, 1275, 114, 816, 1658/2, 815, 1241, 156, 

486, 228 hrsz-ek 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 451, 1721, 166/2 hrsz. 

 
1.3. Szerz déses okmányokő  
Felek teljes megállapodását a Szerz dés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészít  tájékoztatáső ő -
kérésre adott ajánlatkér i válaszok ő (amennyiben kiegészít  tájékoztatási igény felmerült),ő  a Közbeszerzési 
Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában 
foglaltakra figyelemmel / (a továbbiakban: Szerz déses okmányok) tartalmazza. ő  
 

A külföldi adóillet ség  Vállalkozó köteles a ő ű szerz déshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az ő
illet sége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó ő
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
1.4. Dokumentumhierarchia 
Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint Megrendel  ő a Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 
275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az adósságkonszolidációban nem részesült települési ű
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című közbeszerzési ajánlattételi felhívása, ajánlati 
dokumentációja, az ajánlattev k által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb ő
dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2018. …………………. -én adott írásos ajánlata a Felekre 
nézve kötelez  érvény ekő ű . 
Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerz dés között ő
eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni. 
 

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített 
dokumentumok bármelyikével. 
 

2. PÉNZÜGYI KÖRÜLMÉNYEK 

2.1.Vállalkozói díj 
1-3 ajánlati részek tekintetében: 
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A szerz déső  tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését ő Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „A Belügyminisztérium a helyi érdek  települési fejlesztések érdekében szükséges források ű
biztosításáról, valamint a IX. Helyi Önkormányzatok támogatása és a XX. Emberi Er források Minisztériuma ő
költségvetési fejezetek közötti el irányzat átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat alapjánő ” a 
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Magyarország 
2018. évi központi költségvetésér l szóló 2017. évi C. ő törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 14 cím 48 alcím Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása jogcímen, 
egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával finanszírozza. ű ő  
 

4-8 ajánlati részek tekintetében: 
A szerz déső  tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését ő Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeinek Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. ő
pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával finanszírozza.ű ő  
 

9-10. ajánlati részek tekintetében: 
A szerz déső  tárgyát képez  kivitelezési tevékenység elvégzését ő Megrendelő Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” tárgyú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható 
költségeinek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklő et II. 10. 
pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímen, egyszeri jelleg , vissza nem térítend  támogatásával finanszírozza.ű ő  
 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
A szerz dés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). ő  
  

Szerz d  felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerz dés alapján a szerz déses feladatainak ő ő ő ő
teljes kör  ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:ű  
 

Szerz d  felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege ő ő  
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
2. ajánlati rész: Küls  ő – Alkotmány utca felújítása 

nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 

nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  
+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
 
 

4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő   
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása  
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
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6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 

7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 

8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 

9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
 

10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 
nettó ..............................Ft, azaz ................................. forint,  

+ 27 % ÁFA . ..............................Ft, azaz ................................. forint, 
mindösszesen bruttó ..............................Ft, azaz ................................. forint, 

 
Szerz d  felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a ő ő
vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a 
dokumentációban el írt feltéteő lek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához 
szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefügg , azzal járó költségeket, járulékokat ő
és díjakat (ideértve a Szerz dés teljesítése során esetleges létrehozott m ső ű zaki dokumentumok tekintetében 
fizetend  felhasználási díjat is).  ő  
Szerz d  felek rögzítik, hogy a Kbtő ő -ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési dokumentumokban és az 
ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott 
munkarészre es  vállalkozói díjra.  ő  
Szerz d  felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerz dés tárgyát képez  feladatok a szerz dés 2.1. ő ő ő ő ő
pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintend . ő  
2.2.El leg kifizetéseő  
A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db el legbekér  dokumentumot (el legszámlát) benyújtani a ő ő ő – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelel  ő
mérték  összegre ű [Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].  Az el leg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) ő
Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor.   
 

Az el leg fizetését Megrendel  nem teszi függ vé a szerz d  fél részér l biztosíték nyújtásától. ő ő ő ő ő ő  
 

Az el leg elszámolása oly módonő  történik, hogy Ajánlattev  a kivitelezési munkálatai során a benyújtott ő 2. 
részszámlából az el leg mértékének 50 %ő -ban, a végszámlában a fennmaradó az el leg mértékének 50 %ő -
ban köteles az el leg összegével elszámolni.ő  
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca ő felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
2. ajánlati rész: Küls  ő – Alkotmány utca felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
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3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás - Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 
Vállalkozó………………….,-Ft el leget kíván igénybe venni.ő  
   
Mivel a beruházás nem építési hatósági engedélyköteles beruházás, így az el leg összege bruttó összeg.ő  
 
2.3. ÁFA fizetés 
Megrendel  és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA t le ő ő
követelhet . Felek rögzítik, hogy a beruházáső  egyik ajánlati rész vonatkozásában sem építési hatósági 
engedélyköteles. 
 

Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben 
(továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelel en járnak el. ő  

 

Szerz d  felek ő ő rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem 
tartozik. (egyenes adózás).  

 
2.4. Számlázás és teljesítésigazolás 
Részszámla és végszámla kizárólag az építési m szaki ellen r által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint a ű ő
Megrendel  képvisel je által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. ő ő  
 

A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) 
bekezdésében foglaltak szerint történik, figyelembe véve az Art-ben foglaltakat. 
 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 

Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy el legszámla, három részszámla és egy végszámlaő  
benyújtására az alábbiak szerint: 
 

a) az el legszámla ő az építési munkaterület átadásával egy id ben nyújtható be a ő – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelel  mérték  ő ű
összegre; 
b) az els  részszámla ő az építési munkálatok legkés bbő  25 %-ának teljesítéséig nyújtható be 
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére. 
c) a második részszámla az építési munkálatok legalább 50 %-ának teljesítését követ en nyújtható be.ő  
d) a harmadik részszámla az építési munkálatok legalább 75 %-ának teljesítését követ en nyújtható ő
be. 
e) a végszámla az építési munkálatok befejezését követ en nyújtható be a végteljesítés igazolását ő
követ en, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj ő 20%-a. 
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M szaki el rehaladás százalékos értéke alattű ő  Megrendel  a Vállalkozó által a m szaki el rehaladás során ő ű ő
elkészített, beépített, az építési m szaki ellen r által elfogadott épít ipari teljesítmény nettó értékének a nettó ű ő ő
vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 
 

A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes m szaki ű
átadás-átvételét követ en válik jogosulttá, melyr l felek jegyz könyvet vesznek fel. ő ő ő  
 

A 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendel  a ő
szerz désben az átadáső -átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határid t követ  tizenöt napon belül ő ő
nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerz dő ésben – a Ptk. 6:247. § (2) 
bekezdésére figyelemmel – meghatározott határid ben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a ő
teljesítésigazolást köteles kiadni.  
A M szaki ellen r a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó nem, hiányosan ű ő
vagy hibásan teljesített.  
A számlákat a Megrendel  nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével kell benyújtani ő
Megrendel höz, aő  Megrendel  által megjelölt személy által kiállított teljesítésigazolások és az átadáső -átvételi 
jegyz könyvek csatolásával.ő  
Ahol a beruházás hatósági engedélyköteles beruházás, az el leg összege nettó összeg, ahol a beruházás nem ő
hatósági engedélyköteles, úgy az el leg bruttó összeg.ő  
 
2.5. A vállalkozói díj átutalása az alábbiak szerint történik 
2.5.1.Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
 

Megrendel  a szerz désben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követ en az ő ő ő
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül. 
A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az el leget az épíő tési munkaterület átadását követ  15 napon ő
belül fizeti ki.   
A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjér l szóló ő törvény (a továbbiakban: Art.) alkalmazandó. 
 

2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: 
 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendel  a Kbt. 135. § (3) bekezdése ő
alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdését l eltér  szabályok és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ő ő -ában 
foglaltak szerint fizeti ki a szerz désben foglalt ellenértéket:ő  
„(1) … a) az ajánlattev ként szerz d  felek legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig kötelesek ő ő ő ő ő
nyilatkozatot tenni az ajánlatkér nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult aző  ellenszolgáltatásból; 
b) az összes ajánlattev ként szerz d  fél legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig köteles ő ő ő ő ő
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidej leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;ű  
c) az ajánlattev ként szerz d  felek mindegyike a teljesítés elismerését követ en állítja ki számláját, a ő ő ő ő
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő
– európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül 
átutalja az ajánlattev knek;ő  
e) az ajánlattev ként szerz d  fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval ő ő ő
kötött szerz désben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;ő  
f) az ajánlattev ként szerz d  felő ő ő ek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 
g) az ajánlattev ként szerz d  felek által benyújtott számlában megjelölt, f vállalkozói teljesítés ellenértékét ő ő ő ő
az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattev ként szerz d  feleknekő ő ő ; 
h) ha az ajánlattev ként szerz d  felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, ő ő ő
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkér  (vagy a kifizetésre köteles szervezet) rzi, és az akkor ő ő
illeti meg az ajánlattev t, ha az ajánlatkér  részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét ő ő
teljesítette, vagy hitelt érdeml  irattal igazolja, hoő gy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 
ajánlattev  által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;ő  
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti 
határid  harminc napő .  
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(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelel en. Aő  32/B. § (2) bekezdését az ajánlattev ként szerz d  féllel ő ő ő
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkér ként szerz dést köt  fél vagy a kifizetésre ő ő ő
köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 
(4) Ha a közbeszerzési szerz dés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev  (ajánlattev k) projekttársaságot ő ő ő
hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél alatt a projekttársaságot kell érteni. …”ő ő ő  
Vállalkozó felel s azért, hogy az alvő állalkozókat tájékoztassa a szerz dés szerinti kifizetés szabályairól. ő
Vállalkozó felel s mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.ő  

 

A kifizetés során a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjér l szóló törvény minden ő esetben alkalmazandó. 
 

3. SZERZ DÉSŐ  TELJESÍTÉSE, SZERZ DÉSMÓDOSÍTÁS,Ő  SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK 
 

3.1. Szerz dés teljesítése, szerz désmódosításő ő  
A Vállalkozó jelen szerz désben meghatározott tartalommal, hibaő - és hiánymentesen, határid ben köteles a ő
szerz dést teljesíteni, amelyek együttesen a szerz désszer  teljesítésnek a feltételei. ő ő ű  
 

A vállalkozási szerz dést felek írásban és csak a Kbt. 141. §ő -ban meghatározottakkal összhangban 
módosíthatják. A szerz désmódosításhoz minden esetben a Kbtő -ben foglalt körülmények és feltételek 
fennállása szükséges. 
 

A szerz dés tárgyát képez  munkák alapadatait a m szaki leírás, költségvetések tartalmazzák. ő ő ű  
 
3.2. A pótmunka, többletmunka (Ptk. 6:244. §) 
Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerz dés tartalmát képez , de a vállalkozói díj ő ő
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a m  rendeltetésszer  ű ű
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  
 

Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 
Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendel  köteles azonban ő
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerz dés ő
megkötésének id pontjában nem volt el relátható [Ptk. a 6:245. § (1)].ő ő  
 

A m szaki szükségességb l felmerül  pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ű ő ő
amennyiben azt a Megrendel  írásban megrendeli. Aő z esetlegesen szükségessé váló, a 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 
 

3.3. Elszámolás formája 
Szerz d  felek kijelentik, hogy a szerz dés átalányáras ő ő ő elszámolásúnak min sül.ő  
 

3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy 
a) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott m szaki dokumentumok tartalmát, és ű

az abban foglalt munkálatok teljes kör  megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;ű  
b) a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
c) a rendelkezésére bocsátott m szaki dokumentumok alapján az építési beruházást szerz désszer en, ű ő ű

teljes kör en, m szaki és min ségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó ű ű ő
jogszabályoknak, m szaki szabályoknak megfelű el en készíti el;ő  

d) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 
e) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes kör en és hiánytalanul vállalkozik a szerz dés ű ő

tárgyának a megvalósítására; 
f) elvégzi a vállalkozási szerz dés tartalmát képez  valamennyi munkát, függetlenül attól, hogy azt a ő ő

vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkát is, amely nélkül 
a m  rendeltetésszer  használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (ű ű m szaki ű
szükségességb l elvégzett munka). ő  
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3.5.  Szerz dést köt  felek az esetlegesen felmerül  pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák ő ő ő
meg: 

a) Ajánlattev  által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzend  munkának ő ő
megfeleltethet  tételt,ő  

b) Ajánlatkér  által a szerz désben el re meghatározott normarendszer: TERC ETALON programrendszerő ő ő  
vagy MVH ÉNGY rendszer 

c) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenyked  igazságügyi szakért .ő ő  
 

4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyz könyvileg átadni az el írt határid ben;ő ő ő  
b) a kivitelezéssel összefügg  víz és elektromos energia vételének lehet ségét biztosítani;ő ő  
c) az elvégzett munkát ellen rizni, illetve ellen riztetni;ő ő  
d) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról; 
e) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni; 
f) szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttm ködni;ű  
g) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendel  köteles aő  munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt 

id pontra kit zött átadáső ű -átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, 
hibákat, a hibás munkarészekre es  költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt ő
szavatossági igényeket jegyz könyvben rögzíteni;ő  

h) a szerz désszer en teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az átvétel a ő ű
szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, 
illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszer  használatot;ű  

i) a teljesített munka ellenértékét szerz dés szerint kifizetni;ő  
j) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttm ködni;ű  
k) utó-felülvizsgálati eljárást tartani; 
l) A megrendel  jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó ő

költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem 
pótolja, a Vállalkozó garanciális felel sségvállalő ásának megtartásával. 
 
 
 

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerz dő és aláírásának napját követ en 8ő  
napon belül átvenni. Amennyiben a munkaterületet Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, 
abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határid  ő
módosítására, meghosszabbítására; 

b) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, 
legkés bb a munkaterület átadásával;ő  

c) Vállalkozó köteles Megrendel t értesíteni a munka elkészültér l, és a készre jelentéssel egyidej leg az ő ő ű
átadás – átvételi eljárás id pontjáról tájékoő ztatni; 

d) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdését l (a munkaterület ő
átvételét l) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni; ő  

e) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követ en az esetleges hiányosságokkal ő kapcsolatos 
észrevételeit jegyz könyvben rögzíteni, és ebben a Megrendel  figyelmét a hiányosságok ő ő
megszüntetésére felhívni; 

f) Vállalkozó köteles a nem szakszer  munkavégzéséb l ered  károkért teljes kör  felel sséget vállalni;ű ő ő ű ő  
g) Vállalkozó köteles a tervben, m szaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek ű

elvégzésére, a munka teljes kör  megvalósítására;ű  
h) Vállalkozó köteles biztosítani a szerz déses munkák elvégzéséhez a munkaer t, árut, anyagot, ő ő

szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jelleg ;ű  
i) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi el írások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;ő  
j) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megel z en munkaő ő - és balesetvédelmi, valamint 

t zvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési nű aplóban rögzíteni; 
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k) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a 
kivitelezés id pontjában nem szerezhet  be, Vállalkozó köteles err l Megrendel t, a m szaki ellen rt ő ő ő ő ű ő
haladéktalanul értesíteni;  

l) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszer  használatát nem zavaró munkarendben köteles végezni. ű
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerz déses feladatai teljeskör  megvalósításáért egyedül viseli a ő ű
kockázatot és felel sséget; ő  

m) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és meg rzött min ség  anyag illetve termék kerüljön ő ő ű
beépítésre, továbbá a tanúsított min ségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerz désnek megfeleljenek;ő ő  

n) Vállalkozó köteles a szükséges min ségi tanúsításokat folyamatosan végezni, ő a megállapított hibákat és 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni; 

o) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környez  épület, utak, létesítmény ő
állagát ne károsítsa, m ködését ne gáű tolja;  

p) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerz dés teljesítése ő
során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, 
a zaj és por, továbbá a pollen védelemr l és az elhagyott hulladékkezelésr l gondoskodni köteles. ő ő
Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési el írásokat köteles betartani és töő rekednie kell a minél 
kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat 
alvállalkozóival szemben is érvényesíti; 

q) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, min ségi megfeleő l sségének ő
vitája esetén felek független szakért t vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakért i vizsgálat ő ő
eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendel  által elrendelt ő
bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakért i ő
vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerz désszer , úgy az ezzel kapcsolatban felmerül  ő ű ő
költségeket Megrendel  viseli;ő  

r) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb 
melléklétesítmények megépítése, valamint a szerz désben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben ő
felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz 
szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) 
telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületr l történ  ő ő
eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendel  által rendelkezéő sre bocsátott tároló 
helyeket, megközelít  utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Err l szerz d  felek ő ő ő ő
állapotrögzít  jegyz könyvet vesznek fel a terület átvételekor;ő ő  

s) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethet  oő k miatt keletkez en a saját költségén ő – az 
átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági el írásokra tekintettel elrendelt munkákat;ő  

t) Vállalkozó köteles a szerz désben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában MSZő -EN) szerinti 
min ségben, illő etve az egyéb jogszabályoknak és kötelez en alkalmazandó el írásoknak megfelel en a ő ő ő
rendeltetésszer  használatot, üzembe helyezést biztosító min ségben hibaű ő - és hiánymentesen a 
szerz dött munkát határid ben elvégezni;ő ő  

u) Vállalkozó köteles a dokumentált min ső égtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos ügyiratainak 
tartozékait a munkálatok végéig meg rizni, és a szerz dés teljesítésével egyidej leg a Megrendel nek ő ő ű ő
átadni; 

v) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról; 
w) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetb l ered  bármely esemény esetében ő ő

a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetb l és/vagy rokkantságból ered  jogcímen ő ő
Megrendel  felé semmilyen követelést nem támő aszthat; 

x) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi el írásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan ő
rendet tartani, valamint a kivitelez i tevékenység megfelel  szervezésével az építés során elvárható ő ő
zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a min ségbiztosítás és ő
környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli; 

y) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellen rzéseket t rni;ő ű  
z) A Vállalkozó köteles lehet véő  tenni a Megrendel , vagy egy általa meghatározott személy, vagy ő

intézmény képvisel je számára, hogy bármely ésszer  id pontban megtekinthesse az építés helyszínét, ő ű ő
vagy ahol a felhasználásra kerül  anyagok megtekinthet k, és ott, ha azt a megrendel  szükső ő ő égesnek 
látja, a megfelel sségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles ő
minden ésszer  segítséget és eszközt Megrendel nek megadni; ű ő  
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aa) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek 
megfelel en megszüntetni;ő  

bb) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelel  tartalmú m szaki átadáső ű -átvételi 
dokumentáció készítése, anyagmin sítések (termék, szerkezet, stb.) és m bizonylatok szolgáltatása, ő ű
szükség esetén vizsgálati jegyz könyvekkel;ő  

cc) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, 
t zvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.ű  

dd) Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendel t az ok feltüntetésével, és a ő
várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményr l haladéktalanul értesíteni, amely a ő
vállalkozás eredményességét, vagy kell  id re való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiaő ő kban: 
„akadályközl  levél”). A haladéktalan értesítés elmulasztásából ered  kárért Vállalkozó felel s, ő ő ő
utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére el nyök szerzése céljából, ő
kötelezettsége, felel ssége kimentése érdekében.ő  

 

6. SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJEŐ  
 

Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerz déskötés napjától számítottő  
8 napon belül. 
 

A teljesítés határideje: Szerz déskötést l számított 1ő ő 70. nap.  
A támogatói okirat szerinti befejezési határid : ő 2018. év 12. hó 31. nap. 
El teljesítés megengedett.ő  
 

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti id pontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes ő
m szaki átadásű -átvétellel.  
 

Amennyiben a jelen szerz désben meghatározott valamely határid t a Vállalkozónak ő ő (vagy a vállalkozóknak) 
fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzésre alkalmatlan 
építési terület kialakulása, rendkívüli id jő árási körülmények befolyásolása vagy a Megrendel  érdekkörében ő
felmerült valamely ok) következtében el állt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határid  ő ő
– és ennek megfelel en az azt követ  határid k is ő ő ő – az akadályoztatás id tartamávaő l meghosszabbodnak, ha 
és amennyiben a Felek err l külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan ő
betartása mellett. 
 

7.TELJESÍTÉS HELYE 
 

A teljesítés helyei:  
5051 Zagyvarékas,  
1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása 1372 hrsz.ő  
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 586 hrsz. 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 179 hrsz. 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása 612 hrsz.ő  
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 557 hrsz. 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 32 hrsz. 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 1152 hrsz. 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 1750, 1751 hrsz. 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 451, 1023, 1049, 834, 1670, 782, 1275, 114, 816, 1658/2, 815, 1241, 156, 

486, 228 hrsz-ek 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 451, 1721, 166/2 hrsz. 

 
NUTS kód: HU322 

 

8.   FELEL SSÉGBIZTOSÍTÁSŐ  
 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással: 
Biztosítási összeg(éves keret):    A kivitelezés teljes összege: ............................................... 
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Megrendelő:    Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Kockázat viselési hely:    5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10. Hrsz.: 7. 
Önrész maximális mértéke:   100.000 Ft/kár 
 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az építési munka alatt a 
Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendel t minden olyan veszteséggel és követeléssel ő
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethet  vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a ő
Megrendel  teljesítési helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható káő rokozásért felel, és 
annak helyreállítási költségeit is viseli.  
 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkez  mindennem  káreseményt ő ű
haladéktalanul bejelent a Megrendel nek a kárbejelentés és rendezés érdekében történ  mielő ő bbi szakszer  ő ű
eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából ered  következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek ő
rögzítik, hogy amennyiben a Megrendel  kedvezményezettként bármely káresemény következtében ő
kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – 
megtérítése, vagy a maradéktalanul szerz désszer  teljesítés alól.ő ű  
 

Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendel t ő
semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendel  a kártérítési összegre nem tart igényt, ő
azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a fedezetigazolás a Szerz dés elválaszthatatlan ő
mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban 
el írt feltételeknek, az a jelen Szerz dés megszegésének min sül és a szerz désszegés következményeit ő ő ő ő
vonja maga után. 
 

9. SZERZ DÉSSZEGÉS, SZEŐ RZ DÉS FELMONDÁS, MEŐ LLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

9.1. Szerz désszegéső  
A Vállalkozó szerz désszegést követ el, ha ő a kötbérterhes határid t nem tartja beő . 
Ha a Megrendel nek a Vállalkozó által okozott szerz désszegésb l (késedelemb lő ő ő ő ) anyagi hátránya 
származik, akkor Vállalkozó a késedelemb l adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteő les. 
9.2. Szerz dés felmondásaő  
A szerz d  felek megállapodnak abban, hogy a Megrendel  által meghatározott kivitelezési határid  30 ő ő ő ő
naptári nappal történ  túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 naptári ő
napot meghaladja, a Megrendel nek jogában áő ll a szerz désszegés következményeinek érvényesítése mellett ő
a szerz dést azonnali hatállyal felmondani. ő  
Ugyancsak jogosult a Megrendel  a szerz dés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendel  ő ő ő
felszólítására, a Megrendel  által kifogásolt,ő  vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a 
megadott határid n belül.ő  
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendel  a szerz dést felmondhatja, vagy a Ptk.ő ő -ban foglaltak szerint 
– a szerz dést l elállhat, ha:ő ő  

a) feltétlenül szükséges a szerz dés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új ő
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából ered  valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, ő
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerz dés nem semmis.ő  

A Megrendel  jogosult a szerz dés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtő ő elenné válik, 
cs dbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerz désszer en elvégzett munka ő ő ű
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel  a felmondástól számított 30 napon belül az ő
elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részér l szerz désszegés is ő ő
történt, akkor a Megrendel  az elszámolással egyidej leg érvényesíti a szerz désszegésb l ered  jogait is.ő ű ő ő ő  
 

Vállalkozó jogosult a szerz dést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendő el  a fizetési kötelezettségének ő
nem vagy nem határid ben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.ő  
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9.3. Szerz dést biztosító mellékkötelezettségekő  
Megrendel  a kötbéreket ő – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelel en ő – abban az esetben érvényesíti, ha a 
Vállalkozó olyan okból, amelyért felel s, megszegi a szerz dést. ő ő Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, 
ha szerz désszegését kimenti.ő  
Megrendel  a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvr l szóló 2013. évi ő ő V. törvény 6:153. § és 6:154. §, 
6:157. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta el . ő  
 

Vonatkozó rendelkezések, els dlegesen, de nem kizárólagosan: ő  
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz dés keretében eladott ő
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;  
b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemr l; ő  
c) Polgári törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény.ő  

 

9.3.1. Késedelmi kötbér  
 Amennyiben a Vállalkozó a szerz désben meghatáő rozott teljesítési határid t olyan okból, amelyért ő

felel s, elmulasztja, úgy Megrendel  jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért ő ő
érvényesíteni.  
 

 A késedelmes teljesítés esetén fizetend  késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói ő díj 0,5%-a, azaz   
1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása ő       ………..Ft/nap 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása      ………..Ft/nap 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása      ………..Ft/nap 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása ő       ………..Ft/nap 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása       ………..Ft/nap 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása       ………..Ft/nap 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása        ………..Ft/nap 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása       ………..Ft/nap 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás       ………..Ft/nap 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca ………..Ft/nap 

azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap. 
 

 A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendel  ő jogosult elállni a szerz dést l, a ő ő
szerz dést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.ő  

 
9.3.2. Meghiúsulási kötbér 

 Megrendel  30 naptári napi, ő Vállalkozónak felróható késedelmet követ en jogosult a szerz dést l ő ő ő
egyoldalúan elállni.  

 

 Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történ  meghiúsulása esetén a szerz dés teljes ő ő nettó 
végösszege 15%-ának megfelel  mérték , ő ű azaz   

 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása ő       ………..Ft 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása      ………..Ft 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása      ………..Ft 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása ő       ………..Ft 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása       ………..Ft 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása       ………..Ft 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása        ………..Ft 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása       ………..Ft 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás       ………..Ft 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca ………..Ft 

 
 

Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendel  ő részére. 
 A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének az Megrendel  ő

fizetési számlájára történ  megfizetése.ő  
 

 Megrendelő a szerz dés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha ő  
- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;   
- a Vállalkozó a szerz dést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el; ő  
- a szerz dés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül; ő  



 

 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 111 

- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe 
esik;     

- a Vállalkozó ismétl d  súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendel  által a szerz désszer  ő ő ő ő ű
teljesítésre meghatározott póthatárid  is eredménytelenül telik el; ő  

 
9.3.3. Jótállás, Szavatosság 

 Vállalkozó  
1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása ő       ……….. hónap 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása      ……….. hónap 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása      ……….. hónap 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása ő       ……….. hónap 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása       ……….. hónap 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása       ……….. hónap 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása        ……….. hónap 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása       ……….. hónap 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás       ……….. hónap 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca ……….. hónap 

 
jótállást vállal (összességében), az igazolt teljesítést l számítvaő . 

 A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a 
jogszabályokban, a szerz désben, a m szaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi ő ű
követelménynek, el írásnak, szabványnak. ő  

 A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági id  újrakezd dik azon a ő ő
napon, amikor Megrendel  számára kielégít  módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.ő ő  

 A jótállási id szak alatt felmerült hibák esetén Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhő árítani, a 
Megrendel  írásbeli hibabejelentése alapján.ő  

 Vállalkozó jótállása megsz nik:ű  
a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében, 
b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Megrendel t terheli,ő  
c) Az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, illetve ha a kár elemi 

csapásból származik. 
- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni, 

 
9.4. Vegyes rendelkezések, egyéb vállalások 
Vállalkozási szerz dés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthet , haő ő  

- szerz d  felek között m szaki átadás ő ő ű - átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult  
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó megfizette. 

 

10. KÉPVISELET 
 

Megrendel  képvisel jeő ő  
Név:   
Cím:  
Tel:  
E-mail cím:  

Vállalkozó képvisel je:ő  
Név:  
Cím:  
Tel:  
E-mail cím:  

 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében els dlegesen az eő -mailt részesítik el nyben.ő  
Megrendel  M szaki ő ű Ellen reő  

Név:   
Cím:  
Kamarai tagsági szám:  
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Tel:  
E-mail cím:  

 

Vállalkozó felel s m szaki vezet jeő ű ő  
Név:   
Cím:  
Kamarai tagsági szám:  
Tel:  
E-mail cím:  

 
Amennyiben Felek által nem rögzített min ségi, illetve m szaki tartalmat érint  kérdés ő ű ő merül fel, úgy 
Vállalkozó köteles Megrendel t és a m szaki ellen rt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott ő ű ő
utasításnak megfelel en köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a m szaki tartalomhoz képest a Munkát ő ű
eltér en végezni csak a vonatő kozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel en lehet.ő  
 

11. M SZAKI ÁTADÁSŰ  
 

Az elkészült munkákról a Felek közösen m szaki átadásű -átvételi jegyz könyvet vesznek fel, amelyben rögzítik ő
a m szaki teljesítést.ű   
 

A m szaki átadásű -átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kit znie a teljesítési határid n belüli id pontra vagy a ű ő ő
teljesítési határid ként kit zött határnapra. Az eljárás kezd  id pontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendel t ő ű ő ő ő
értesíteni a kit zött id pontot legalább 15 munkanappal megel z en. Aű ő ő ő z értesítés késedelmes voltát úgy kell 
tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.  
 

A Vállalkozó a m szaki átadásű -átvételi eljárásra történ  részvételre harmadik személyeket vagy egyéb ő
érdekelteket a Megrendel  hozzájárő ulásával hívhat meg.  
 

Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek min ségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelez i ő ő
nyilatkozatokat Megrendel nek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.ő  
A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felel s m szaki vezet nek a kivitelezési tevékenység ő ű ő
befejezésekor (m szaki átadásű -átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási 
hulladékokat elszállították. 
A m szaki átadásű -átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban átadni a Megrendel  ő
részére: kivitelez i és felel s m szaki vezet i nyilatkozatot, beépítésre került anyagok m bizonylatait, ő ő ű ő ű
garancialeveleket, szabványossági nyilatkozatokat, mérési jegyz könyveket,ő  építés-bontási hulladék-
nyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi. 
 

Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet. 
Megrendel  nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más ő
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák 
a rendeltetésszer  használatot (Ptk.). ű  
 

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendel nek az építési munkaterületet, ő
továbbá átadja 1 eredeti és 3 másolati nyomtatott példányban az építési-bontási hulladék tárolására, 
elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, kivitelez i nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) ő
Korm. rendeletre, az 1997. évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerz désre, ő
tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszer  aláírással, alvállaű lkozók kivitelez i nyilatkozatait, a kivitelezési ő
dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelel  módosítást is tartalmazó megvalósulási ő
dokumentációt, az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan 
egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtet  számára a rendeltetésszer  és ő ű
biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez 
szükséges. Megrendel t megillet  építési naplópéldányő ő t annak összes mellékletével, minden szakág felel s ő
m szaki vezet jének nyilatkozatával, a jótállási dokumentumokat, az alábbi utasításokat, jegyz könyveket, ű ő ő
terveket. 
 

12. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT 
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A szerz d  felek a létesítmény m szaki átadáső ő ű -átvételi eljárás sikeres befejezését l számított egy éven belül ő
utó-felülvizsgálati eljárást tarthatnak. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és el készítése ő
Megrendel  kötelessége. Az utóő -felülvizsgálati eljárást megrendel  képvisel je készíti el , és meghívjaő ő ő  arra a 
Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követ  15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó ő
részére, az id közben feltárt hibák jegyzékével együtt.ő  
 

13. ALVÁLLALKOZÓK 
 

Megrendel  hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a ő Kbt. 138. §-ban foglaltak betartása 
mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerz désben kikötött ő
ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, err l Megrendel t haladéktalanul köteles ő ő
tájékoztatni.  
 

a) A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:  
b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k):  
A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelel en, ő
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkér  sz kítette az eljárásban ő ű
részt vev  gazdasági szerepl k számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenérték  módon ő ő ű
megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az 
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendel  nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó ő
bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehet séggel élt. A Vállalkozó a ő
szerz dés megkötésének id pontjában, majd ő ő – a kés bb bevont alvállalkozók tekintetében ő – a szerz dés ő
teljesítésének id tartama alatt köteles el zetesen a Megrendel nek valamennyi olyan alvállalkozót ő ő ő
bejelenteni, amely részt vesz a szerz dés teljesítésében, és ő – ha a megel z  közbeszerzési eljárásban az ő ő
adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megel z  ő ő
közbeszerzési eljárásban el írt kizáró okok hatálya alatt.ő  
 

Megrendel  felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése ő
alapján a Vállalkozóként szerz d  fél aző ő  alvállalkozóval kötend  szerz désben az alvállalkozó teljesítésének ő ő
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerz dés szerinti, ő
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elér  biztosítékot köthet ő ki. 
 

14. EGYÉB FELTÉTELEK: 
 

A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka min sége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel ő
szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és el írásoknak, valamint a szerz désben rögzített ő ő
igényeknek megfelel, és a szerz déses cél elérését maradéktalanul biztosítja.ő  
 

A m szaki leírástól és a költségvetést l eltér  anyagot vállalkozó csak a Megrendel  el zetes írásbeli ű ő ő ő ő
hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra. 
Egyebekben bármely, a költségvetést l eltér  kivitelezés csak a megrendel  el zetes írásbeli hozzájárulásával ő ő ő ő
és a Kbt-vel összhangban valósítható meg. 
 

Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jő ogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 

Megrendel  és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.ő  
 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, illetve számol el a 
szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdéső  k) pont ka)-
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kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel  társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó ő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
Vállalkozó vállalja, hogy a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a ő ő
Megrendel  számára megismerhet vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekr l az ajánlatkér t ő ő ő ő
haladéktalanul értesíti. 
 

Szerz d  felek rögzítő ő ik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendel  jogosult és egyben köteles a szerz dést ő ő
felmondani – ha szükséges olyan határid vel, amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ő ő ő
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  
b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerz dés megsz nése el tt már teljesített ő ű ő
tevékenységének szerz désszer  pénzbeli ellenértékére jogosult.ő ű  
 

A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendel  köteles a sző erz dést felmondani, vagy ő – a Ptk.-
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerz dés megkötését követ en jut tudomására, hogy a szerz d  fél ő ő ő ő
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 
 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóillet ség  Vállalkozó köteles a ő ű
szerz déshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illet sége szerinti adóhatóságtól a magyar ő ő
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 

Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy min ségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt ő
els sorban békés úton kísérelik meg rendezni.ő  
 

Vállalkozó köteles a szerz dés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a ő
munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi el írások ő
megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közrem köd jét l azonos feltételekkel megkövetelni. ű ő ő
Megrendel  hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekr l ő ő
információkat nem nyújthat. 
 

Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lév  jogszabályok ő
betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII ő
törvény és az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben el írtakra. ő  
 

A teljesítés során keletkez , szerz i jogi véő ő delem alá es  alkotáson a Megrendel  területi korlátozás nélküli, ő ő
határozatlan idej , kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot ű
szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 
 

A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhet kő  be, amelyeket a Megrendel  jóváhagyott és egyébként az ő
MSZ szabvány, egyéb el írásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre ő
vonatkozó el írások szerinti min ségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerz dés ő ő ő teljesítése során 
kizárólag új anyagokat használhat fel. 
 

15.  KIFOGÁSOK, JOGVITA  
 

A teljesítés során felmerül  vitás kérdéseket felek els sorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek ő ő
rendezni. 
 

Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen) kell 
megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt 
kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függ en, hogy melyik van kés bb.ő ő  
 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: ő
Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket - a Kbt. 44. §-ában, valamint az 
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. 
fejezetében foglalt el írásokra tekintettel ő - jelen Szerz dés teljesítése során megtartják.ő  
 

Felek magukra nézve kötelez nek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ő
ellen rzésér l szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvev szék, illetve a ő ő ő
Kormányzati Ellen rzési Hivatal jogosult ellen rizni a rő ő endelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök 
szerz désszer  felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy a szerz dés ő ű ő
lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. Vállalkozó jelen 
szerz dés mellékletét képez  nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. ő ő
1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek min sül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak ő
változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendel t tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat ő
alapján kötött visszterhes szerz dést a Megrendel  felmondja vagy ő ő - ha a szerz dés teljesítésre még nem ő
került sor – a szerz dést l eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdés alapjő ő án). Mind a szerz dés ő
id tartama alatt, mind pedig a nyilvántartások meg rzési id tartama lejártáig a Vállalkozónak lehet vé kell ő ő ő ő
tenni a Megrendel , az Állami Számvev szék, az Európai Számvev szék és az Európai bizottság illetékes ő ő ő
szervezetei, a Kormány által kijelölt bels  ellen rzési szerv, a Kormányzati Ellen rzési Hivatal, a 2011. évi ő ő ő
CXCV. törvény szerinti fejezetek ellen rzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a ő
Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb 
illetékes ellen rz  szervezet törvényes vagy meghatalmazott képvisel inek aő ő ő  szerz déshez kapcsolódó ő
nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történ  ő
ellen rzését vaő gy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását, mely 
ellen rzés során a közigazgatási éső  hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. 
törvény hatósági ellen rzésre vonatkozó szabályait kell ő alkalmazni. Az illetékes ellen rz  szervezetek részéreő ő  
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 
 

A Megrendel nek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen ő
Szerz désbő l ered  esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék. ő ő  
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Felek – értékhatártól függ en ő – a 
Szolnoki Járásbíróság, illet leg a Szolnoki Törvényszék illetékességét köő tik ki 
 

Amennyiben jelen szerz dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy ő
érvénytelenné válna, a szerz dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a ő
felek a szerz dést nem kötötték volna meg. ő  
 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerz désen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek ő
maradéktalan megtartását. 
 

Jelen Szerz désre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., a Kbt., az általános ő
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen Szerz dés tárgyát érint  egyéb jogszabályok ő ő
rendelkezései az irányadók.  
 

Jelen szerz dést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyez t, hat (6) ő ő
eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyb l egy (1) példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a ő
Megrendel t illeti.ő  
 
 
Zagyvarékas, 2018. …………………… hó …... napján 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  
Jánosi József Polgármester 

Megrendelő 
 
 

Zagyvarékas, 2018. …………………… hó …... napján 



 

 

Közbeszerzési Eljárási Dokumentum 

 
 116 

 
 

 
 

_____________________________________________ 
…………………………….. 

………………………………………………………. 
………………………………. ügyvezető 

Vállalkozó – Kivitelező 
 
 
 
 

Mellékletek: 
Felel sségbiztosítás fennállásának igazolásaő  
 
 
 
 
 
 
 

IV. KÖTET 

 

 

 

 

M szaki Dokumentációű  
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V. M SZAKI LEÍRÁSŰ  

 
1. Általános követelmények 

1.1.  A dokumentáció tartalma a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények 
szerint készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. A dokumentációt a joger s építési ő
vagy létesítési hatósági engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni: 
Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült. 
A tervezett projektrész nem építési hatósági engedélyköteles tevékenység 

1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelel  szakterületi ő
sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelel  részletezettséggel:ő  

1.2.1.  az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, 
méretét, mennyiségét, 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

1.2.2.  a kész állapotra vonatkozó m szaki és min ségi követelményeket,ű ő  
Elvárt állapot: az épít iparő i kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ő
szerinti követelményrendszer teljesülése I. min ségi osztály szerint  ő  

1.2.3.  az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, 
Egyéb a jelen dokumentációban és tervekben meghatározott befolyásoló körülményen kívül 
nem vizsgált. 

1.2.4.  az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem min sül , de azzal együtt ő ő
elkészítend  munkákat.ő  
A m szaki iratanyag illetve a rendelkezésre boű csátott költségvetési kiírás alapján meghatározott 
tevékenységek végzend k el azzal a kitétellel, hogy a megvalósítás teljeskör ségét biztosítani ő ű
kötelez , így minden olyan munka is elvégzend , mely az üzembiztos teljeskör  és I. osztályú ő ő ű
min ség biztosítáő sához elengedhetetlenül szükséges. Valamennyi olyan tevékenységet és 
munkát is köteles elvégezni kivitelez , mely a kivitelezési vagy építési tervekben vagy a ő
költségvetési kiírások bármelyikében szerepel.  

1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény 
jellegének megfelel  szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelel en, az ő ő
egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni. 

M szaki iratanyag tartalmazzű a. 
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1.4.  A dokumentáció tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább 
1.4.1.  a meglév  építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, ő

m szaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érint , a szükű ő séges feltárások alapján készített 
m szaki szakvéleményeket (pl. a meglév  szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó ű ő
tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket), 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

1.4.2.  azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkér  érvényességi ő
feltételként határozza meg,  
Az épít ipari kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelető ő  

1.4.3.  a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket, 
 Nincsenek különleges feltételek. 
1.4.4.  a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az id beli, térbeli ő

korlátozásokat és id járási körülményeket.ő  
Nincsenek befolyásoló körülmények. 

2. Részletezett követelmények 
2.1.  Alapadatok, okiratok: 

2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képez  építmény, építési tevékenység jellemz  adatai:ő ő  
2.1.1.1.  az építmény, építési tevékenység el írások szerinti szabatos megnevezése,ő  

Építés-kivitelezési vállalkozási szerz déső  A Belügyminisztérium 385619, 317743, valamint a 
275465 azonosító jel  Támogatói Okiratai szerint, Az adósságkonszolidációban nem részesült ű
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása  

2.1.1.2.  az építési munkahely megjelölése, 
5051 Zagyvarékas,  

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújítása 1372 hrsz.ő  
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 586 hrsz. 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 179 hrsz. 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújítása 612 hrsz.ő  
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 557 hrsz. 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 32 hrsz. 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 1152 hrsz. 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 1750, 1751 hrsz. 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 451, 1023, 1049, 834, 1670, 782, 1275, 114, 816, 1658/2, 815, 1241, 

156, 486, 228 hrsz-ek 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – Alkotmány utca, Dózsa György tér, Mártírok utca 451, 1721, 166/2 

hrsz. 
2.1.1.3.  az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesít képessége, kapacitása, ő

befogadóképessége, fér helyszáma, jellemző ő mérete stb.), 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.1.1.4.  az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, b vítés, bontás stb.),ő  
Felújítás, rekonstrukció 

2.1.1.5.  az építés kívánt kezdési és befejezési id pontja.ő  
Befejezés tervezett határideje: 2018.12.31. 

2.1.2.  El zmény okiratok (másolatban):ő  
2.1.2.1.  jogszabályban meghatározott esetekben joger s, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) ő

engedély, 
Nem építési hatósági engedélyköteles tevékenység  

2.1.2.2.  felmentések, valamint eltérési engedélyek. 
Nem releváns 

2.1.3.  Az ajánlatkér  által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:ő  
Nem releváns, nincs. 

2.1.3.1.  az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltér  körülmények és ő környezeti tényez k ő
(forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidej leg a térségben végzett ű
tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési 
id szak korlátozása stb.),ő  
Nem releváns, nincs. 

2.1.3.2.  a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, épít gép, ő
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása). 
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Koordinációs értekezletek alkalmával bejelentett igény szerinti szolgáltatások. 
2.2.  Közbeszerzési m szaki leírás ű  

2.2.1.  Az építmény, az építési munka általános leírása: 
2.2.1.1.  telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, 

üzemeltetés stb., 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.2.1.2.  az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok 
kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes 
meghatározása. 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.2.2.  A tervezett m szaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezésekű , készülékek, 
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.2.2.1. az anyagmin ségek és egyéb követelmények, figyelembe veend  szabványok, m szaki ő ő ű
követelmények meghatározásával, 
M szaki iratanű yag tartalmazza. 

2.2.2.2.  részletesen ismertetve a javasolt és a m szaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat,ű  
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.2.2.3.  megjelölve az egyenérték  alternatív m szaki megoldások lehetséges körét.ű ű  
M szaki iratanyag tartalmű azza. 

2.2.3.  Min ségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.ő  
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.3.  M szaki tervek:ű  
2.3.1.  helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglév , a megmaradó, az ő

elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemz  terepmagasságokat, az ő
építmények, illetve energia- és közm hálózataik összefüggéseinek áttekintését,ű  
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.3.2.  általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függ leges metszetek, hossző -szelvények, 
keresztszelvények, nézetek stb., amelyekb l az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, ő
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás 
ellen rizhet , továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet ő ő és technológiai, gyártmány-, 
szerelési és egyéb m szaki tervek elkészíthet k,ű ő  
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.3.3.  részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, 
amelyek az általános terveken kell en nem ábrázoő lhatók. 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

2.4.  Árazatlan költségvetési kiírás. 
M szaki iratanyag tartalmazza.ű  

 
A Kbt. (7) alapján az ajánlatkér nek biztosítania kell a szerz dés tárgyának megkülönböztetéső ő -mentes leírását; 
az ajánlatkér  a közbeszerzési ő m szaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági ű
szerepl ket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy el nyös ő ő
megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelm  és közérthet  meű ő ghatározása 
szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredet , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, ű
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelm  meghatároű zása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenérték ” kifejezést kell szerepeltetni.ű  
 
Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, költségvetésben és tervekben található anyagok, jelölések, 
típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy m szaki ű
megoldás jellegének egyértelm  meghatározása érdű ekében történik. Ajánlattev k ő jogosultak azok helyett 
a megadottakkal legalább egyenérték  terméket vagy m szaki ű ű megoldást megajánlani!  
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 
 

 
a) a közbeszerzés tárgya 
 

b) a közbeszerzés tervezett mennyisége 
 

c) a 
közbeszerzésre 
irányadó 
eljárási rend 
 

d) a tervezett 
eljárás fajtája 
 

e) az eljárás 
megindításának 
tervezett 
id pontjaő  

f) a szerz dés ő
teljesítésének 
várható 
id pontjaő  

 

Az 
adósságkonszolidációban 
nem részesült települési 
önkormányzatok 
fejlesztéseinek 
támogatása valamint 
helyi érdek  települési ű
fejlesztések 
TÁMOGATÁSI OKIRAT 
AZONOSÍTÓK: 
385619 – BMÖGF/295-4/2018 
317743 – BMÖGF/92-
117/2017 
275465 – BMÖGF/188-
64/2015 
 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő  
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 840 
m2 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 620 
m2 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás régi burkolaton átlag 5cm vtg, emulzió 310 
m2 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő  
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 372 m2 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1120 m2 
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 588 m2 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása 
AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1125 m2 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása 
1 db meglév  híd rekonstrukcióő  
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás 
Alkotmány utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1305 m2 
Arany J. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1185 m2 
Bercsényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 960 m2 
Damjanich utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1245 m2 
Dr. Taródi B. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1338 m2 
Egység utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1435 m2 
Liliom utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 675 m2 
Mester utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 531 m2 

 
Nemzeti 
eljárásrend 

 
Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

 
2018. év 
Harmadik 
negyedév 
június hónap 

 
2018. év 
Negyedik 
negyedév 
december 
hónap 



Móricz Zs. utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 1215 m2 
Nádas utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 915 m2 
Nefelejcs utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 810 m2 
Pet fi utca:ő  AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 300 m2 
Posta utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 363 m2 
Ügyes utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 260 m2 
Wesselényi utca: AC-11 aszfaltozás átlag 5cm vtg, 585 m2 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás – 
Alkotmány utca: Viacolor burkolat rakása 220 m2 
Dózsa György tér: Viacolor burkolat rakása 150 m2 
Mártírok utca: Viacolor burkolat rakása 432 m2 

 
További információk: 

Forrás megnevezése:  hazai forrás 
Szerz dés típusa:ő    építés kivitelezési vállalkozási szerz déső  
Szerz dés id tartama (mennyiség):ő ő  170  
Szerz dés id tartama (id egység):ő ő ő  nap 
Beszerzés becsült értéke:   

Beszerzés becsült értéke összesen egybeszámítással:  270.996.285.- HUF 
 
Beszerzés becsült értéke ajánlati részenként önállóan: 

1. ajánlati rész: Fürd  utca felújításaő    4.890.922.- HUF 
2. ajánlati rész: Küls  ő - Alkotmány utca felújítása  4.352.000.- HUF 
3. ajánlati rész: Liszt Ferenc utca felújítása   2.493.000.- HUF 
4. ajánlati rész: Mez  utca felújításaő    3.569.409.- HUF 
5. ajánlati rész: K-pozsonyi utca felújítása   9.564.943.- HUF   
6. ajánlati rész: Hajó utca felújítása    2.991.217.- HUF 
7. ajánlati rész: Kifli utca felújítása    8.670.184.- HUF 
8. ajánlati rész: Zagyva-híd felújítása   56.547.830.- HUF 
9. ajánlati rész: Belterületi útfelújítás   72.379.930.- HUF 
10. ajánlati rész: Járdafelújítás     10.906.350.- HUF 
 

Jóváhagyva: 2018/ ........................................ KT ülésen 
 
 

________________________________________ 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Előterjesztés 
Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékas Emlékérem kitüntetés 

adományozására 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

A díjak adományozásának feltételei: 

 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 

b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a 
község lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható: 

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és 
kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 
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c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 

d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 

e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2018.(V.31.) sz. 
határozatával döntött a Díszpolgári cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozásáról. A 
pályázati felhívást az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére, 
valamint a hozzátartozó javaslattételi lapot jóváhagyta.  

Az önkormányzat a javaslattételre jogosultak részére a felhívást és a javaslattételi lapot 2018. 
június 4-én megküldte. 

A javaslattételre 2018. június 21-ig volt lehetőség. 

Az alábbi táblázatban a beérkezett javaslatok, míg a második táblázatban a korábbi 
évek kitüntetettjei kerültek feltüntetésre. 
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A beérkezett javaslatok  

2018. év 

Javaslatot küldő 
személy/szervezet 

Javasolt személy 
Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 

Fekete Gáborné 
(Zagyvarékasi Margaréta 

Egyesület) 

 
- 

 
Földes Imréné 

Visnyeiné Gál Marianna 
(Rékasi Kisdiákokért 

Alapítvány) 

- Polónyi László 

 

A Pénzügyi Bizottság 2018. június 25-ei ülésén a beérkezett javaslatok alapján a napirendi 
pontot döntés nélkül zárta le. 

Korábbi évek kitüntetettjei (2008-2017) 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért 
Emlékérem 

2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 
2011 Dr. Móricz Imre Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

 
 

2012 Serfőző Simon Legeza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István Cinka István 
Dr. László Domokos 

Tóth Jánosné 
 

2014 
 
 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 
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2015  
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Szalay Mihály Ivánné 

Kovács Margit 
 

2016 

 
néhai Bodó István 

Ecseki Nándor 
Bodó Istvánné 

Körmendy András Attiláné 

2017 id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az elmúlt években a alábbi személyek neve merült fel 
kitüntetésre (beérkezett javaslat, ülésen elhangzottak által) 

Díszpolgári Címre: Ifj. Taródi Béla, Virág István, Dr. Czenke Lívia, Szekeres Attila 

Zagyvarékasért Emlékéremre: Kézér Ernő, Mészáros Gyuláné, Molnár Istvánné, Dr. 
Sándor Erzsébet, Dr. Poroszlay Yvette, Jenesné Paróczai Erika, Földes Imréné, Valkó Zsolt, 
Szeder Béláné, Osztásné Szabó Hajnalka, Konkáné Fekete Márta 

AA  rreennddeelleett  55..  §§--áánnaakk  ((44))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinntt  Díszpolgári cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 
 
A rendelet 1.§-ának (1) bekezdése alapján az Önkormányzat érdemeik elismeréseként 
díszpolgári címet adományozhat azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2018. június 26. 

        Jánosi József 
        polgármester 












