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K I V o N a T

Érd megyeI Jogú Város KözgyűlÉse

2011. május 11-ei rendkívüli üléséről készült jegyző-
könyvéből:

157/2011. (V. 11.) Kgy.
h a t á r o z a t

az Érd, alsó u. 2. szám alatti 22712 hrsz-ú ingatlan 
területrészének hasznosítására kiírt pályázat ered-

ménytelenné nyilvánításáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� Érd,� alsó� u�� 2��
szám� alatt� található� 22712� hrsz-ú� ingatlan� (Gesztelyi�
ház)� 186,92�m2�nagyságú�területrészének�hasznosítására,�
kávéház� üzemeltetése� céljára� történő� bérbeadására� 2011��
április�7-én�kiírt�pályázati�eljárást�érvénytelennek�és�ered-
ménytelennek�nyilvánítja�
Határidő: pályázók�értesítésére�–�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�andrás�polgármester

158/2011. (V. 11.) Kgy.
h a t á r o z a t

zártkörű pályázat kiírásáról az Érd, alsó u. 2. szám 
alatti, 22712 hrsz-ú ingatlan területrészének haszno-

sítására

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�az�Érd�Megyei�Jogú�
Város�önkormányzat�vagyonáról�és�a�vagyontárgyak�felet-
ti�tulajdonosi�jogok�gyakorlásáról�szóló�36/2008��(VI�27�)�
KGy��rendelet�13��§-a,�15��§�(1)�bekezdése,�valamint�az�1��
számú�melléklet�1�/a/2��pontja�alapján�–�az�Érd,�alsó�u��2��
szám�alatt�található�22712�hrsz-ú�ingatlan�(Gesztelyi�ház)�
186,92�m2�nagyságú�területrészének�hasznosítására,�kávé-
ház�üzemszerű�működtetése�céljára�történő�bérbeadására�
az�alábbi�indokok�alapján�zárkörű�pályázatot�hirdet�

1��Érd�MJV�városközponti�akcióterülete�valamint�funk-
cionális� működésének� fejlesztése� (KMoP-5�2�1/B2f-
2009-0003)� című� nyertes� projekt� fizikai� megvalósulá-
sának�–�ennek�keretében�a�Gesztelyi�házban�a�kávéház�
kialakításának�–�tervezett�napja,�végső�határideje�2011��
augusztus�26��Eddig�az�időpontig�a�kávéház�üzemeltető-
jének�a�szükséges�beruházásokat�el�kell�végeznie,�a�ható-
sági�engedélyeket�be�kell�szereznie��a�pályázatban�vállalt�
határidők�betartása�a�legfontosabb�indok�a�zártkörű�pá-
lyázati�eljárásra�

2��a�hasznosításra�meghirdetett�ingatlan�Érd�Megyei�Jogú�
Város�központjában,�műemléki�környezetben�helyezkedik�
el,�a�Wimpffen�kúria�keleti�szárnyaként��az�épületegyüttes�
ezen�részeinek�védetté�nyilvánítása�1999-ben�történt�meg,�
a� Városközpont� rehabilitáció� projekt� megvalósításában� a�
Gesztelyi�ház�kiemelt�jelentőséget�kap��a�kiíró�a�pályázótól�
elvárja,�hogy�az�ingatlan�arculatának�(térhasználat,�beren-
dezési�eszközök,�bútorzat)�kialakításakor�vegye�figyelembe�
az�épület�műemléki�védettségét,�valamint�az�ugyanabban�
az�épületben�elhelyezkedő�galéria�arculatát��
a� pályázati� felhívás,� és� a� meghívottak� listája� a� határozat�
melléklete�

Határidő:�2011��május�12�
Felelős:�T��Mészáros�andrás�polgármester

ÉrdI VárosKözpoNT proJeKT  
álTaláNos IsmerTeTÉse

Érd,�mint�az� egyik� legfiatalabb�megyei� jogú�város�Buda-
pest� közvetlen� szomszédságában,� egyedi� fejlődésen� esett�
át� az� elmúlt� évszázadokban�� az� egykoron� duna-partján�
elhelyezkedő�településmag�néhány�százfős�lakossága,�mára�
közel�hetvenezres�népességűvé�fejlődött,�azonban�a�növe-
kedést� nem� követte� a� városiasodás�� Ennek� egyik� kedve-
zőtlen�következménye,�hogy�a�település�nem�rendelkezik�
olyan� közösségi� összejövetelek� megtartására� is� alkalmas�
városi�térrel,�ami�által�erősödhetne�az�itt�lakókban�a�helyi�
kötődés,�a�„lokálpatriotizmus”�

Ezt� a� hiányt� is� pótolja� a� városközpont� folyamatban� lévő�
rehabilitációja,�melynek�egyik�célja,�hogy�a�városközpont-
ban�elhelyezkedő,�az�országban�egyedülálló�földrajzi�Mú-
zeumot� és� közvetlen� környezetét� ember-közelibbé� tegye��
Értéknövelő�megújításával�a�város�szívében�kialakuló�főtér�
egyik�meghatározó�eleme�lesz,�hordozza�a�város�történel-
mének� lenyomatát� is�� a� központi� elhelyezkedésű� terület�
fejlesztése� során� az� érintett� épületek� megújulnak,� a� kör-
nyezetükben�zöldfelületeket�alakítunk�ki,�ezzel�jelentősen�
növekszik� a� városközpont� attraktivitása,� kulturált,� kelle-
mes�időtöltés�színterévé�válhat� 

a�jelen�pályázat�során�megvalósuló�projektelemek:
–� Magyar�földrajzi�Múzeum�funkcióbővítő�rehabilitációja�
–� sétányszakasz�és�parkoló�kialakítása�a�felső�utcában�
–� forgalomcsillapított� övezet� kialakítása� az� alsó� utcá-

ban�
–� Gyalogos�zóna�kialakítása�(Pelikán�sétány)�
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–� Közműfejlesztés�a�gyalogoszónához�és�forgalomcsilla-
pított�övezethez�kapcsolódóan�

–� Magyar�földrajzi�Múzeum�kőkerítésének�megújítása�
–� Kiállítótér�kialakítása�a�Gesztelyi�házban�
–� Kávéház�kialakítása�a�Gesztelyi�házban

gesztelyi ház 

a�Wimpffen�kúria�épületegyüttesének�keleti�szárnya�a�ké-
sőbbi�tulajdonosairól�elnevezett�Gesztelyi�ház��

a�kúria�oldalszárnyai,�így�a�Gesztelyi�ház�is�eredetileg�is-
tállóépületként� működtek,� később� polgári� lakóépületté�
alakították�át,�majd�a�birtok�tiszttartói�költöztek�az�épü-
letbe��az épületegyüttes ezen részeinek védetté nyilvá-
nítása 1999-ben történt meg.

a�keleti,�alsó�utcai�oldalszárny�állapota�a�XX��század�vé-
gén�a� funkció-nélküliségnek� is�köszönhetően� rohamosan�
romlott��a�ház�déli�része�az�1990-es�évek�első�felében�vá-
rosi�tulajdonba�került��az�önkormányzat�több�alkalommal�
foglalkozott�az�épület�teljes�fel�újításának�gondolatával,�de�
az�északi�és�déli�épületrész�eltérő�tulajdonosi�viszonyai�mi-
att�csak�részleges�felújítás�történt�meg��az�épület�déli,�ön-
kormányzati�tulajdonban�lévő�részén�1997-ben�tetőcserére�
került�sor,�majd�2001-ben�a�homlokzat�is�felújításra�került��
az�épületszárny�északi�részének�az�önkormányzat�részé-
ről�történő�megvásárlása�2003-ban�fejeződött�be��

a Városközpont rehabilitáció projekt kapcsán tervezett 
átalakítási munkák:
az�épület�földszintjén�kialakításra�kerül�egy�kiállítótér�és�egy�
időszakos� kiállítótérként� is� működő� „művészeti� kávéház”,� a�
beépített�tetőtérben�a�galéria�funkcióhoz�kapcsolódó�helyisé-
gek�kapnak�helyet��a�déli�épületrészben�kialakítandó�kiállító-
tér�két�harántfalas,�egybefüggő�traktusban�helyezkedik�el��a�
falkutatás�eredményeként�talált�értékes�falfestést�annak�meg-
őrzése,�bemutathatósága�érdekében,�a�kiállítótér�falfelületein�
helyenként,�külön�restaurációs�terv�alapján�helyreállítjuk�
az épület északi végtraktusában készülnek a kávéház 
kiszolgáló helyiségei. az épülethez a kialakuló főtér 
irányába idény jellegűen teraszhasználat biztosított, va-
lamint a múzeumkert felé a kávéház számára „intim” 
kerthelyiség kialakítására is lehetőség nyílik. 

pályázati felhívás
Kávéház üzemeltetésre

Kiíró megnevezése, székhelye:� Érd� Megyei� Jogú� Város�
önkormányzatának�Közgyűlése –�mint�a�pályázat�tárgyát�

képező�ingatlan�tulajdonosa�–�2030�Érd,�alsó�u��1��(továb-
biakban:�Kiíró)

pályázat tárgya:�
Érd� Megyei� Jogú� Város� városközponti� akcióterülete� va-
lamint� funkcionális� működésének� fejlesztése� (KMoP-
5�2�1/B2f-2009-0003)� című� nyertes� pályázathoz� kapcso-
lódó�pályázati�felhívás

a� Kiíró� tulajdonát� képező,� Érd,� alsó� utca� 2�� szám� alatt�
műemléki� környezetben� található� (hrsz�:� 22712)� 640,12�
m2�összterületű�ingatlan�186,92�m2�

(152,26+34,66�m2)�nagyságú�területrészének�hasznosításá-
ra,�kávéház�üzemszerű�működtetése�céljából�történő�bérbe-
adására

A pályázat jellege formája:
zártkörű�pályázat

a pályázat részletes tárgya:
–� Érd,� alsó� utca� 2�� szám� alatt� található� (hrsz�:� 22712,�

640,12�m2)�újonnan�kialakított�összterületű�ingatlannak�
a�186,92�m2�(152,26�m2+34,66�m2)�nagyságú�területrésze;
� –� Kávézó:�106,67�m2�

� –� Kiszolgáló�tér:�16,46�m2

� –� Manipulációs�helység,�raktár:�8,23�m2�
� –� Közlekedő:�11,85�m2

� –� Takarítószertár:�2,78�m2

� –� személyzeti�wc:�1,35�m2

� –� Előtér:�2,96�m2

� –� �az� épületrészhez� tartozóan�kialakításra�kerül�
két�vendéglátásra�alkalmas�terasz:�a�kialakuló�
főtér� irányába� (alsó� utca)� 241� m2� területen,�
míg�a�Magyar�földrajzi�Múzeum�belső�udva-
rának�irányába�116�m2�területen;�

� –� �Pályázó� engedélyezési� eljárás� útján� kialakít-
hatja�az� ingatlanhoz�tartozó,�a�Magyar�föld-
rajzi� Múzeum� irányába� néző� teraszon� annak�
lefedését� (KöH,� mint� engedélyező� hatóság�
érintett)�

a bérbevétel feltételei:�
–� a�Pályázó�vállalja,�hogy�a�bérbe�adandó�területen�ká-

véházat�fog�üzemeltetni,�annak�üzemszerű�működését�
biztosítja;�

–� a�Pályázó�vállalja,�hogy�az�üzemeltetési�engedély�ügyé-
ben�a�szakhatósági�engedélyeket�beszerzi;

–� a�Pályázó�vállalja,�hogy�az�ingatlan�arculatának�kiala-
kításakor� (térhasználat,� berendezési� eszközök,� bútor-
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zat)� figyelembe� veszi� az� épület� műemléki� védettségét�
(Kulturális� örökségvédelmi� Irodával� egyezteti),� vala-
mint�az�ugyanabban�az�épületben�elhelyezkedő�galéria�
arculatát�(helyi�galéria�üzemeltetőjével�egyezteti);

–� a�pályázó�vállalja,�hogy�2011��augusztus�20-ra�a�kávé-
házat�működőképes�állapotba�hozza,�és� legkésőbb�az�
épület�hivatalos�megnyitójától�számítva�(2011��augusz-
tus�20�)�üzemszerűen�üzemelteti;

–� Pályázó�a�pályázat�elbírálását�követő�5�napon�belül�bér-
leti�szerződést�köt;

–� Pályázó�vállalja,�hogy�a�kávéház�berendezését�a�Kultu-
rális�örökségvédelmi�Irodával�egyezteti

–� a� Pályázó� vállalja,� hogy� a� kapcsolódó� funkcionális�
terek� felszerelését� (pl�:� konyhafelszerelés)� kialakítja,�
melyhez�a�tervező�által�már�elkészített�konyhatechno-
lógia� tervet� felhasználhatja� (ez�azonban�nem�része�az�
épület�kiviteli�tervének),�vagy�újonnan�tervezteti�meg�

az ingatlan minimális bérleti díja: 
Kiíró�az� ingatlant�határozott� időre,� legfeljebb�az� ingatla-
non�végzett�beruházás�nettó�15�000�000�ft�összegének�–�
legalább�300�000�ft�+�áfa/hó�összegű,�bérleti�díjba�be-
számítás�útján�történő�–�lelakásáig�adja�bérbe�azzal,�hogy�
a�Pályázó�által� ajánlott�bérleti�díj� legalább�egynegyede�–�
beszámítás�esetén�is�–�havonta�fizetendő��
fizetési� mód:� a� bérleti� díj� megfizetése� banki� átutalással�
minden�hónap�5-ig�történik,�a�
12001008-00209494-00100001�számú�számlára�
a�nettó�15�000�000�ft�feletti�beruházások�értéke�a�bérleti�
díjba�nem�számítható�bele,�a�berendezési,�felszerelési�tár-
gyak�a�bérleti�szerződés�megszűnését�követően�elvihetők�a�
tulajdonossal�egyeztetett�módon�
Jelen�pályázat�nem�tartalmazza�az�ugyanabban�az�épület-
ben�kialakításra�kerülő�galériával�közösen�használt�szociá-
lis�helységek�fenntartásának�költségmegosztását,�ez�külön�
megállapodás�tárgyát�fogja�képezni��

előnyt jelent:
–� magasabb�bérleti�díj�ajánlata;
–� a� bérleményben� megvalósítandó� tevékenység� ellátásá-

ban�szerzett�tapasztalat;
–� az�épület�belső�terének�kialakítására�tett�ajánlat�minő-

sége,�határideje�

az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
–� Érdi� Városfejlesztési� Kft�� Irodájában� (Érd,� Budai� út�

7/B��307-es�szoba)�
–� a� pályázatokat� zárt�borítékban,� az� azonosításra�köz-

vetlenül� alkalmatlan� módon� –� pályázatra� utaló� jel-
zéssel�–�két�példányban,�személyesen,�vagy�meghatal-

mazott�útján�kell�benyújtani��a�borítékra�rá�kell� írni:�
„Pályázat�ingatlan�bérbevételére”

–� Postai�úton:�levélcím:�Érdi�Városfejlesztési�Kft��Érd,�
Budai�út�7/B��

pályázat beérkezésének határideje: 
2011. május 19. (csütörtök) 9 óra.

pályázattal kapcsolatos információ kérhető:�
munkanapokon�az�Érdi�Városfejlesztési�Kft,�zsirkai�lász-
ló� igazgatónál� a�06-23/520-553� telefonszámon,� vagy� sze-
mélyesen�munkanapokon�8-16�óráig��
az� ingatlan� részletes� adatai,� a� pályázat� dokumentációja�
(látványterv,�építési�engedélyezési�tervek)�az�Érdi�Városfej-
lesztési�Kft��irodájában�(Érd,�Budai�út��7/B�)�megtekinthe-
tők,�illetve�megvásárolhatók�
a� pályázati� eljárás� során� helyszíni� szemlére� van� lehető-
ség,�melynek�feltételeiről�zsirkai�lászló�igazgatónál�a�06-
23/520-553�telefonszámon�kapható�felvilágosítás�

a pályázati részvétel feltétele a pályázati dokumentáció 
átvétele.�a�pályázati dokumentáció díja 10.000,- Ft�
a�pályázati�dokumentáció�tartalmazza:
–� Kiviteli�tervek�kávéházra�vonatkozó�részeit;
–� Konyhatechnológia�terveket;
–� látványterveket�

Kötelezően benyújtandó minimális munkarészek:
Hasznosítás� módja,� funkció� megjelölése,� üzemeltetési�
tervezet,� tervezett� belsőépítészeti� kialakítás� bemutatása�
(arculat,�nyitva�tartás,�rendezvények,�programok�bemuta-
tása),�referencia,�szakmai�önéletrajz�

a pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
–� az�ajánlattevő�nevét,�lakóhelyét�(székhelyét),�telefonszá-

mát,�telefaxszámát,
–� az�ajánlattevő�rövid�bemutatását,�tevékenységét,
–� a�megajánlott�havi�bérleti�díjat,
–� az�ajánlat�pénzügyi�feltételeit,�a�fizetés�módját,
–� a� pályázati� kiírásban� foglalt� feltételek� és� eljárási� rend�

elfogadására�vonatkozó�nyilatkozatot�

amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, ideértve a külföldi szék-
helyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is, az aján-
latnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:
–� 30�napnál�nem�régebbi�cégkivonatát,�vagy�cégbejegyzés�

iránti�kérelmének�másolatát,�illetve�nyilvántartásba�vé-
telről�szóló�okiratot,
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–� az� aláírásra� jogosult� képviselőjének� aláírási� címpéldá-
nyát,�amennyiben�ilyenre�kötelezett�

amennyiben az ajánlattevő természetes személy az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi 
adatait.
a konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni 
kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelöl-
niük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a 
konzorciumi tagokra vonatkozó, a kiírásban a jogi sze-
mélyeknél meghatározott dokumentumokat.

ajánlati kötöttség:
az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyit-
va álló határidő lejártától kezdődik. az ajánlattevő 
az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott 
időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától 
számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen 
időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, 
vagy az ajánlattevőkkel írásban közli a pályázat ered-
ménytelenségét.

a pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Érdi Városfejlesztési Kft. Irodájában 
(Érd, Budai út 7/B. 307-es szoba), 
2011. május 19. (csütörtök) 9 óra 30 perc.
a nyilvános bontáson a kiíró képviselője (képviselői), a 
kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlatte-
vők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt. Hiány-
pótlásra nincs lehetőség.
a pályázatokat a kiíró – Érd megyei Jogú Város Köz-
gyűlése – által létrehozott munkacsoport véleményezi.
Kiíró� fenntartja� azon� jogát,� hogy� az� érvényes� ajánlatok�
esetén�is�a�pályázatot�eredménytelenné�nyilvánítja,� illetve�
visszavonja�

Érvénytelen a pályázat, ha:
–� a�kiírásban�meghatározott�határidő�után�nyújtották�be;
–� a�Pályázó�az�bérleti�díjat/ellenértéket�nem�egyértelmű-

en�határozta�meg;
–� a�Pályázó�nem�tett�kötelező�erejű� jognyilatkozatot�az�

ajánlatával�kapcsolatban,�vagy�nem�vállalja�az�ajánlati�
kötöttséget;

–� a�Pályázó�nem�nyilatkozik�arról,�hogy�elfogadja�a�pá-
lyázati�eljárási�rendet;

–� a�pályázat�nem�felel�meg�a�pályázati�kiírásban,�valamint�
a�jelen�eljárási�rendben�foglaltaknak�

eredménytelen a pályázat, ha:
–� a�pályázatra�nem�nyújtottak�be�érvényes�ajánlatot;

–� a�benyújtott�pályázatok�egyike�sem�felel�meg�a�pályáza-
ti�kiírásban�foglalt�feltételeknek

–� a�kiíró�eredménytelennek�nyilvánítja�
a�pályázatot�az�a�pályázó�nyeri�meg,�aki�az�összességében�
a� legjobb� ajánlatot� nyújtotta� be�� azonos� ajánlattétel� ese-
tén�az�a�pályázó�kerül�nyertesként�kihirdetésre,�aki�a�meg-
hirdetett� ingatlan�bérleti�díjaként�a� legmagasabb�összegű�
ajánlatot� teszi,� és�a�megvalósítást�a� legrövidebb� idő�alatt,�
legjobb�minőségben�végzi�el�

a pályázati eljárást Érd megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. május 26-i ülésén bírálja el.

a kiíró a pályázat eredményét haladéktalanul, de leg-
később 8 munkanapon belül írásban közli valamennyi 
pályázóval.
Jelen�pályázat�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányza-
ta�vagyonáról�és�a�vagyontárgyak�feletti�tulajdonosi�jogok�
gyakorlásáról�szóló�36/2008��(VI�27�)�KGy��rendelet,�vala-
mint�az�önkormányzat�tulajdonában�lévő�lakások�és�helyi-
ségek�bérletére,�valamint�elidegenítésükre�vonatkozó�helyi�
szabályokra� vonatkozó� 38/2003�� (XII�02�)� öK�� rendelet 
alapján�került�kiírásra��

az Érd, alsó u. 2. szám alatt található 22712 hrsz-ú in-
gatlan (gesztelyi ház)  186,92 m2 nagyságú területrész-
ének hasznosítására, kávéház üzemszerű működtetése 
céljára történő bérbeadására kiírt zártkörű pályázati 
eljárásra meghívottak listája:
1� K&H�Travel�Idegenforgalmi�és�Kereskedelmi�szolgál-

tató�Kft�
2�� osváth�Kereskedőház�Kft�
3�� Pataki�Cukrász�és�Élelmiszeripari�és�Kereskedelmi�és�

szolgáltató�Kft�
4�� soós� PÉK-GÉP� Élelmiszeripari,� Gépipari,� Kereske-

delmi�és�szolgáltató�Kft�

159/2011. (V. 11.) Kgy.
h a t á r o z a t

az Érd, alsó u. 2. szám alatti. 22712 hrsz-ú ingatlan 
területrészének hasznosítására kiírt pályázat elbírálá-

sára munkacsoport létrehozásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� Érd,� alsó� u�� 2��
szám� alatt� található� 22712� hrsz-ú� ingatlan� (Gesztelyi�
ház)� 186,92�m2�nagyságú�területrészének�hasznosítására,�
kávéház�üzemszerű�működtetése�céljára�történő�bérbeadá-
sára,�a�beérkezett�pályázatok�értékelésére�az�Érd�Megyei�
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1��a�beruházó�megnevezése�és�
címe:��

2��a�beruházás�megnevezése,�
jellege:�
–� beruházás�
–� felújítás�
–� árubeszerzés
–� szolgáltatás�megrendelés��

3��a�beruházás�célja�és�szüksé-
gességének�indoklása�

4��a�beruházás�elhelyezése�(a�
telepítés,�a�területkijelölés�indo-
kai,�a�területkészítéssel�kapcso-
latos�feladatok,�a�funkcionális�
és�üzemeltetői�igények,�stb�):�

Érd�MJV�önkormányzata
2030�Érd,�alsó�u��1

Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányzata�„A természettudományos közoktatás megújítása, 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” (TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005)�
című,�280 815 000�ft�támogatott�összköltségű�nyertes�pályázattal�összefüggésben�felújí-
tás,�árubeszerzés�és�szolgáltatás�megrendelése�

nyertes,�támogatási�szerződéssel�rendelkező�pályázatban�foglaltak�megvalósítása�ér-
dekében�szükséges,�pályázatban�vállalt�feladat�

a�pályázat�megvalósulásának�helyszíne:�Vörösmarty�Mihály�Gimnázium,�2030�Érd,�
széchenyi�tér�1�

Jogú� Város� önkormányzatának� Közgyűlése� és� szervei�
szervezeti� és� Működési� szabályzatáról� szóló� 17/2004��
(VI�1�)�öK��rendelet�55��§�(3)�bekezdése�alapján�az�alábbi�
összetételű�munkacsoportot�hozza�létre:
–� szabó�Béla�–�Városfejlesztési,�Üzemeltetési�és�Vagyon-

gazdálkodási�Bizottság�elnöke,
–� Kéri�Mihály�–�oktatási�és�Művelődési�Bizottság�elnö-

ke,
–� dr��Csőzik�lászló�–�Pénzügyi�és�Költségvetési�Bizott-

ság�elnöke,
–� antunovits�antal�–�települési�képviselő,
–� zsirkai�lászló�–�Érdi�Városfejlesztési�Kft�igazgatója,
–� zsákovicsné� Békési� Henriette� –� vagyongazdálkodási�

csoportvezető,
–� ágó�Mátyás�–�főépítész�

Határidő: a�Közgyűlés�következő�ülése
Felelős:�T��Mészáros�andrás�polgármester

160/2011. (V. 11.) Kgy.
h a t á r o z a t

a Támop-3.1.3.-10/1-2010-0005 azonosító jelű 
pályázat beruházási célokmányának jóváhagyásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése� „a� természettudo-
má�nyos� közoktatás� megújítása,� az� érdi� Vörösmarty�
Mihály� Gimnázium� koordinálásával”� címet� viselő,�
TáMoP-3�1�3�-10/1-2010-0005� azonosító� jelű� nyertes�
és�támogatási�szerződéssel�rendelkező�pályázat,�mint�be-
ruházás�beruházási�célokmányát�jóváhagyja�

Határidő:�azonnal
Felelős: T��Mészáros�andrás�polgármester

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

CÉloKmáNy
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5��a�beruházás�műszaki�
leírása,�a�választott�megoldá-
sok�indoklása��

az�átalakítás� során�két� labor�előadó,�két� előkészítő�helység�egy�vegyszerraktár�egy�
tanári� szoba,� egy� veszélyes� hulladék� tároló,� egy� dolgozó� helység� és� egy� váró-öltöző�
helység�kerül�kialakításra�
a�projekt�során�várhatóan�az�alábbi,�nem�építési�jellegű�tevékenységek�is�megvalósulnak:
az�építőipari�kivitelezési�tevékenységről”�szóló�191/2009��(IX��15�)�Korm��rendelet�
16��§�(1)�b)�pontja�által�előírt�műszaki�ellenőri�feladatok�elvégzése�a�(3)�pontban�előírt�
tartalommal�
a�pályázatban�vállalt�bútorok,�egyéb�eszközök�beszerzése,�a�mellékelt�Excel� táblák�
szerint�
akkreditált�pedagógus�továbbképzések�lebonyolítása�a�projekt�keretében�foglalkozta-
tott�1�fő�laborvezető�és�2�fő�laboráns�részére:
–� projektmódszer,�csoportmódszer�tanórai�alkalmazása�(min��30�órás�képzés)
–� digitális�tananyagok�fejlesztése,�szerkesztése,�publikálása�(min��30�órás�képzés)�
a�projektben�11�együttműködő�intézmény�vesz�részt,�ebből�9�érdi,�1�diósdi,�és�1�sós-
kúti�intézmény�
a�pályázat�keretében�az�együttműködő�intézmények�tanulóit�bérelt�autóbuszok�fog-
ják�a�Vörösmarty�Mihály�Gimnáziumba�megtartásra�kerülő�laboratóriumi�foglalko-
zásokra�szállítani�
a�pályázat�keretében�valamennyi�a�pályázati�együttműködésben�részt�vevő�évfolyam�
számára�kidolgozásra�kerülnek�tananyagok:�
248�különböző�tartalommal�kidolgozott�digitális�táblán�bemutatható�prezentáció,�a�
48�különböző�tematikára�épülő�szaktanári�segédlet�és�tanulói�munkafüzet�
a�pályázat�keretében�kifejlesztett�és�kivitelezett�tananyagok�összesen�4464�példány-
ban�kerülnek�sokszorosításra�
a� projektbe� bevont� iskolák� természettudományos� végzettségű� tanárainak� képzése�
történik:
–� korszerű�laboratóriumi�gyakorlatok�levezetése�(44�fő,�30�órás�pedagógus�tovább-

képzés�keretében)�
–� digitális�tábla�használatának�elsajátítása�(22�fő,�30�órás�képzés�keretében)�
a�pályázat�keretében�kötelezően�előírt�disszemináció�főbb�elemei:
–� Kommunikációs�kampány
–� felhasználók�számára�média�és�Pr�kampány�szervezése�a�beruházás�folyamatáról,�

befejezéséről�és�eredményeiről
–� �lakosság�számára�média�Pr�kampány�szervezése�a�beruházás� folyamatáról,�

befejezéséről�és�eredményeiről
–� szakmai�piaci�szereplők�számára�média�és�Pr�kampány�szervezése�a�beruházás�

folyamatáról,�befejezéséről�és�eredményeiről�
–� Megvalósításhoz�kapcsolódó�szakértői�tevékenység

–� disszeminációs�pályázati�kivitelezési�folyamatok�biztosítása
–� Konferenciák�és�műhelymunkák�szakmai�tartalmának�összeállítása
–� Konferenciák�és�műhelymunkák�eredményeinek�elemzése�és�azok�összefoglalása
–� Marketing�stratégia�összeállítása�

–� Konferenciák�szervezése
–� 2�db�műhelykonferencia�(50�fős)�szervezése
–� szakmai�disszeminációs�műhelykonferencia�(200�fős)�szervezése�

a�projekt�a�pályázati�feltételekben�előírt�módon,�a�III��számú�kommunikációs�csomag�
szerinti�tájékoztatási,�nyilvánossági�tevékenységek�elvégzését�írja�elő,�a�“Kedvezménye-
zettek�tájékoztatási�kötelezettségei”�és�az�„ÚszT�arculati�kézikönyv”�c��dokumentu-
mok�vonatkozó�előírásainak�betartásával�
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6��a�becsült�költségek�részletes�
bemutatása:
–� költségnemenkénti�bon-

tásban,�éves�ütemezéssel�
(legalább:�előkészítési�költ-
ségek,�kapcsolódó�szolgálta-
tások,�árubeszerzés,�építési�
költségek)

–� a�költségbecslés�módja�(terve-
zői�költségvetés,�műszaki�ér-
tékbecslés,�előzetes�adásvételi�
megállapodás,�stb�)�

7��a�beruházási�költségek�fede-
zete,�tervezett�megoszlása:�
–� intézményi�költségvetés�
–� önkormányzati�költségvetés
–� központi�költségvetési�tá-

mogatás,�elkülönített�állami�
pénzalap,�decentralizált�
támogatás�

–� egyéb�(átvett�pénzeszközök,�
stb�):

8��a�szükséges�beszerzési�szerző-
dések�felsorolása,�a�kivitelező(k)/
szállító(k)�kiválasztásának�
módja,�az�eljárás(ok)�megnevezé-
se�(tenderstratégia)�

Becsült�költségek:
-� akkreditált� pedagógus� továbbképzések� lebonyolítása� 1� fő� laborvezető� és� 2� fő� la-
boráns� részére�:� Projektmódszer,� csoportmódszer� tanórai� alkalmazása� és� digitális�
tananyagok� fejlesztése,� szerkesztése,� publikálása� tárgyú� továbbképzések� összesen:�
1 800 000�ft�
Költségek�felmerülésének�éve:�2011��
-�Buszbérlés�biztosítása�a�pályázati�együttműködésben�résztvevő�diákok�laboratóriu-
mi�foglalkozásokra�történő�szállításához:�10 920 000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�2011-2012�
-�Tananyagok�fejlesztése,�kivitelezése:�37 410�000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�2011-2012�
-�Kifejlesztett�és�kivitelezett�tananyagok�(tanulói�munkafüzetek�és�szaktanári�segéd-
letek)�sokszorosítása:�26 226�000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�2011-2012�
-�akkreditált�pedagógus�továbbképzések�biztosítása�a�projektbe�bevont�iskolák�ter-
mészettudományos�végzettségű�tanárai�részére��Korszerű�laboratóriumi�gyakorlatok�
levezetése:�4 400 000�ft��digitális�tábla�használatának�elsajátítása:�5 280 000�ft�
Költségek�felmerülésének�éve:�2011�
-�disszemináció:�12�085�000�ft�
Költségek�felmerülésének�éve:�2011-2013
-�Tájékoztatás�és�nyilvánosság�költsége:�3 000�000�ft�
Költségek�felmerülésének�éve:�2011-2013
-�Kivitelezési,�átalakítási-felújítási�munkálatok�elvégzése:�40 000 000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�2011�
-�Műszaki�ellenőri�feladatok�ellátása:�2 000 000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�2011�
-�a�laboratórium�berendezését,�felszerelését�szolgáló�eszközök�(ideértve�a�bútorokat�is)�
beszerzése:�98 000 000�ft�
Költség�felmerülésének�éve:�20112013��
Költségbecslés módja:�Benyújtott�pályázat�alapján�

Pályázati�forrás�–�TáMoP-3�1�3-10/1-2010-0005�azonosító�jelű�pályázat�

Megbízási,�vállalkozási�és�adásvételi�szerződések�
nemzeti�eljárásrend�szerinti�általános�egyszerű�közbeszerzési�eljárással�
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9��Kapcsolódó�beruházások�
szükségességének�rövid�leírása�és�
költségkalkulációja

10��a�megvalósítás�jogi�feltételei�
(pl��kisajátítás,�telekalakítás,�
szükséges�hatósági�engedélyek�
stb�)�

11��a�beruházáshoz�szükséges�
megalapozó�tanulmányok,�
tervek,�előzetes�megállapodások,�
stb��felsorolása,�külön�feltüntetve�
azokat�az�előkészítéshez�szüksé-
ges�feladatokat�és�az�előkészítés�
költségeit,�amelyekre�a�célok-
mány�engedélyt�ad

12��alapközművek�helyzete,�
a�beruházás�várható�hatása�az�
infrastruktúra�terhelésére

nem�releváns�

feltétel,�hogy�a�továbbképzések�akkreditáltak�legyenek�
Jogerős�építési�engedély�rendelkezésre�áll��
Telekalakítás�folyamatban�(a�jogerős�építési�engedély�kiadása�szempontjából�nem�je-
lentett�akadályt)�

Benyújtott�pályázat�dokumentációja� (iktatószám:�22562/2010)�� :�Pályázat� jogosult-
sági�hiánypótlási�dokumentációja� (iktatószám:�22562/64/2010�)��Tisztázó�kérdésre�
adott�válasz�(iktatószám:�22652/69/2010�)��TáMoP-3�1�3-10/1-2010-0005�azonosí-
tó�számú�támogatási�szerződés�
az�előkészítéshez�további�feladat�várhatóan�nem�szükséges�

Meglévő�rendszerek�és�külső�közművek:
–� vízellátás:�a�tárgyi�ingatlan�meglévő�víz�bekötéssel�és�vízmérő�órával�rendelkezik�
–� csatornázás:�a�tárgyi�ingatlan�előtt�működő�kiépített�szennyvízhálózat�üzemel�
–� gázellátás:�az�ingatlan�meglévő�gázbekötéssel�és�gázmérő�órával�rendelkezik�
–� fűtés:�az�épületben�két�vezetékes�radiátoros�zárt�központi�fűtési�rendszer�üzemel�
–� vízellátás�kialakítása:�az�újonnan�kialakítandó�laborok�vízellátását�lehetőség�szerint�a�meglévő�

felszálló�vezetékekről�kell�biztosítani��a�feltárások�után�a�meglévő�vezetékek�mérete�és�műszaki�
állapota�ellenőrizendő��nem�megfelelő�keresztmetszet�és�műszaki�állapot�esetén�a�felszálló�
strangok�mérete�növelendő�és�cserélendő��az�új�laborok�kialakításával�az�iskola�vízfelhasználása�
nem�változik,�mivel�az�iskolában�eddig�is�működtek�laborok�

–� tűzivíz�ellátás:�az�átalakítás�nem�érinti�meglévő�tűzivíz�hálózatot�
–� csatornázás:�a�tárgyi�ingatlan�előtt�keletkező�szennyvizek�elvezetésére�alkalmas�közcsatorna�

található��az�új�épületrészben�a�keletkező�szennyvizet�a�meglévő�telken�belüli�csatorna�háló-
zatra�kötjük��a�technológiai�leírás�alapján�a�szennyvíz�hálózatba�káros�szennyező�anyag�nem�
kerül,�nincs�szükség�a�keletkező�szennyvizek�tisztítására��a�feltárások�után�a�meglévő�vezetékek�
mérete�és�műszaki�állapota�ellenőrizendő��nem�megfelelő�keresztmetszet�és�műszaki�állapot�
esetén�a�felszálló�strangok�mérete�növelendő�és�cserélendő��

–� csapadékvíz�elvezetés:�az�átalakítás�nem�érinti�a�meglévő�csapadékvíz�hálózatot�
–� gázellátás:�az�ingatlan�kiépített�leágazó�vezetékkel�rendelkezik��az�ingatlan�gázfogyasztásának�

mérésére�1�db�G65�forgódugattyús�gázmérővel�rendelkezik��a�TIGáz�dso�méréstechnikai�
egyeztetésének�értelmében�a�többlet�3,2m3/h�gázigény�rendelkezésre�áll,�a�mérő�megfelelő��

–� központi�fűtés:�az�átalakítással�érintett�területen�a�meglévő�radiátorok�elbontásra�kerülnek��
Mind�az�alapvezeték�mind�a�strangok�változatlanok�

–� szellőzés:�a�laborokba�gépi�kiegyenlített�szellőztetést�terveztünk�a�GMBsz�előírásainak�
megfelelően��a�vegyifülkék�elszívott�levegőjét�a�tető�fölé�vezetjük��a�veszélyes�hulladéktároló�
folyamatos�szellőzését�az�ablakba�épített�ventillátorral�biztosítjuk��a�kombinációs�szekrények�
elszívását�szintén�a�tető�fölé�vezetjük��az�átalakítással�érintett�terület�többi�helyiségének�
szellőzése�természetes�úton�megoldott�

–� hő-és�füstelvezetés:�az�átalakított�terület�hő-�és�füstelvezetése�természetes�úton�valósul�meg��
–� split�klíma:�split�klímát�tervezünk�a�laborok�részére,�valamint�a�déli�oldalon�lévő�előkészítő,�

laboráns�dolgozó�és�tanári�helyiségek�részére�
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13��Tulajdonos,�üzemeltető�
vagyonkezelő�(vagy�a�kiválasztás�
módjának)�megjelölése

14��az�üzembe�helyezésre�vonat-
kozó�adatok�
(várható�időpontja,�használat-
bavételi�engedély,�az�üzembe�
helyezéssel�belépő�többletkapa-
citás,�stb�)��Próbaüzemeltetésre�
vonatkozó�adatok�(kezdete,�
befejezése,�stb�)

15��az�üzemeltetés�feltételei,�
költségei,�azok�
fedezetének�biztosítása

16��Építési�tevékenységgel�nem�
járó�berendezés,�gép-,�műszer-�és�
járművásárlás�esetén:�géplista

17��a�beruházás�gazdasági�
értékelése�
(megtérülés�ideje)

Érd�MJV�önkormányzata

Használatba�vételi�engedély�szükséges��Várható�időpontja:�2011��szeptember�

az�épület�vonatkozásában�kizárólag�átalakítási�munkálatokra�kerül�sor,�épületbővítés�nem�
történik,�így�az�épületbővítésből�eredő�költségnövekedéssel�nem�kell�számolni��a�nyílászá-
rók�cseréje,�a�korszerű�víz,�gáz�és�elektromos�hálózat�kiépítése�a�környezeti�fenntarthatóság�
mellett�a�pénzügyi�fenntarthatóságot�is�biztosítja�
a�laboratórium�szakszerű�működtetését�a�laboratóriumvezető�és�a�laboránsok�szavatolják��
a�korszerű�eszközök�beszerzése�révén�a�laboratóriumban�felmerülő�pótlási�költségek�jelen-
tősen�lecsökkennek��a�fenntartási�időszakban�évi�400 000�ft�pótlási�költséggel�számolha-
tunk,�melyek�az�eszközök�és�vegyszerek�pótlását�takarják��a�vegyszerek�biztosításában�sok�
segítséget�jelentenek�egyes�nagyvállalatok�és�felsőoktatási�intézmények�felajánlásai�
a�műszaki�fenntarthatóságért�elsősorban�a�laboratóriumvezető�felel,�az�ő�felelőssége�a�la-
boratórium�működőképességének�biztosítása,�a�hibák�észlelése�és�a�megfelelő�lépések�meg-
tétele�az�elhárítás�érdekében��
a�laboratórium�dolgozóinak�bére�évi�7,7�millió�ft�(öt�év�alatt�38,6�millió�ft��Természetesen�
a�jogszabályi�környezet�változása,�a�gazdasági-pénzügyi�változások�a�bér-�és�üzemeltetési�
költségek�alakulását�jelentősen�befolyásolhatják�

Mellékletben

nem�releváns�

Záradék: 
Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 160/2011. (V.11.) Kgy. határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2011. május 12.
 T. mészáros andrás
 polgármester 
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