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III. évfolyam 5. szám – 2013. márcIus 6.

Érd megyeI Jogú Város 
ÖnkormányzaT kÖzgyűlÉse

8/2013. (III.6.) 
önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitüntetésekről 

szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország cí-
merének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011� évi CCII� törvény 24� § (9) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32� cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Érd megyei Jogú Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ren-
delet) 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
 „8. Érd Közneveléséért Díj
8. §  Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és 
alkotó pedagógus közösségeknek adományozható, akik kiemel-
kedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató- 
nevelő munka és tehetséggondozás területén, illetve magas fokú 
pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az 
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában.”
2. § a rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
 „19. §  A Csuka Zoltán Díj, az Érdi Művészeti Díj és az Érd 
Közneveléséért Díj odaítélésére az Oktatási és Művelődési Bi-
zottság tesz javaslatot. Az adományozásról a Közgyűlés dönt.” 
3. § a rendelet 27. §-ának 8. pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
 [Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:]
„8. Érd Közneveléséért Díj Pedagógus Nap”
4. § (1) a rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
 „34. § (1) Az Érdi Művészeti, az Érd Közneveléséért, az 
Érd Egészségügyéért, az Érd Város Szociális Munkájáért, az 
Érdi Sport, az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért, 
valamint az Érdi Közszolgálati Díjakhoz adományozást iga-
zoló oklevél és plakett jár. A plakett elkészíttetéséről a polgár-
mester gondoskodik.”

 (2) a rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
 „(3) Az Érd Közneveléséért Díjból, az Érdi Művészeti, az 
Érd Egészségügyéért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért 
Díj, az Érdi Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságá-
ért, valamint az Érdi Közszolgálati Díjból évente leg feljebb 
egy díj adományozható.”
5. § (1) a rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
39. § (1) Az elismerések az Érd Város Díszpolgára, az Érd 
Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi 
Tudományos Díj kivételével megosztva is adományozhatók. 
Ebben az esetben az adományozottak mindegyike oklevelet 
és plakettet is kap, a pénzjutalmat a Csuka Zoltán, az Érdi 
Művészeti, az Érd Közneveléséért Díj, az Érd Egészségügyé-
ért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, az Érdi 
Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért, valamint 
az Érdi Közszolgálati Díj esetében egyenlő arányban meg 
kell osztani.
 (2) a rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
 „(3) Amennyiben az elismerésben közösség vagy csoport ré-
szesül, kétszeres összegű pénzjutalom, egy plakett, valamint 
annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.”
6. § a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett helyett

 mecsériné 
 dr. szilágyi erzsébet segesdi János
 aljegyző alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2013. február 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 6.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
aljegyző

 

9/2013. (III.6.) 
önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. 

(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
a vízgazdálkodásról szóló 1995� évi LVII� törvény 45� § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995� évi LVII� törvény 4� § (2) bekez-
dés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:
1. § a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. 
(I.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) Hulladékártalmatlanító helyek: Fővárosi Csatornázási 
Művek által megjelölt Hunyadi János utcai leürítőhely, vala-
mint az Érdi Szennyvíztisztító Telep (2030 Érd, 26249 hrsz).”

2. § a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett helyett

 mecsériné 
 dr. szilágyi erzsébet segesdi János
 aljegyző alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2013. február 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 6.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.

aljegyző
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II. HatározatokIII. évfolyam 5. szám – 2013. márcIus 6. III. évfolyam 5. szám – 2013. márcIus 6.

Érd megyeI Jogú Város 
ÖnkormányzaT kÖzgyűlÉse

46/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című, keoP-2012-
5.5.0/a. kódszámú pályázati kiírásra vonatkozó, 
434/2012. (XII.20.) határozat visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja a pályá-
zat benyújtásának előkészítéséről az „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című, KEOP-2012-5�5�0/A� kódszámú pályázati kiírásra 
vonatkozó, 434/2012� (XII�20�) határozatát�

47/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érd Városi Tanuszodára vonatkozóan iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

tárgyában pályázat benyújtására vonatkozó, 
106/2011. (IV.01.) határozat visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Városi Tan-
uszodára vonatkozóan iskolai és utánpótlás sport infra-
struktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában pályázat benyújtá-
sára vonatkozó, 106/2011� (IV�01�) határozatát visszavonja� 
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

48/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

vagyonkezelési szerződés megkötéséről a klebelsberg 
Intézményfenntartó központtal

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vagyonkezelésbe adja 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, a Köz-
pont által átvett köznevelési intézmények feladatainak el-
látását szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakat a kötele-
ző önkormányzati feladatnak minősülő közétkezetés ellá-
tását szolgáló főző- és tálaló konyhák és azok valamennyi 
berendezési és felszerelési tárgyai kivételével mindaddig, 
amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellá-
tása az adott ingatlanban meg nem szűnik� A Közgyűlés 
felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú vagyon-
kezelésbe adási szerződést a Közgyűlés nevében írja alá�
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

49/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hi-
vatal 245/2012� (VII�19�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjával az 1� számú melléklet szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2� számú mellékletben szereplő egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Köz-
gyűlés nevében írja alá�
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

50/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
53/2012� (II�23�) határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 
Szabályzat módosítását elfogadja� A módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt Szabályzat a határozat melléklete�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

51/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érd, sas utcai telephely bérletére és 
megvásárlására vonatkozó szerződés jóváhagyásáról

1�) a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
megvásárolja az érdi 17946/1� hrsz-ú, 5648 m2 alapterületű, 
kivett üzem megjelölésű, természetben Érd, Sas u� 2� alatt 
fekvő ingatlant a hídmérleg, bálázógép és a töltőállomás kivé-
telével az összes felépítményével (csarnok, hídmérlegakna) és 
tartozékával együtt� A Közgyűlés az adásvétel tárgyát képező 
Ingatlan vételárát annak minden természetes és törvényes tar-
tozékaival – így a csarnokkal és hídmérleg aknával - együtt, 
amennyiben az Adásvételi szerződés megkötésére 2014� ja-
nuár 2� napjáig sor kerül, úgy mindösszesen 54�450�000�- Ft, 
amennyiben 2014� március 31� napjáig sor kerül, úgy mind-
összesen 53�250�000�- Ft, nettó összegben határozza meg�
b) Az adásvételi szerződés megkötésétől – az önkormány-
zat esetleges szerződésszegését kivéve – kizárólag abban az 

esetben állhat el a tulajdonos legkésőbb 2013� november 
15-ig, ha az �A�S�A Cégcsoport belső szabályzata szerint 
döntésre jogosult �A�S�A Abfall Servive AG (AT-2325 
Himberg Hans Hruschk Gasse u� 9�) felügyelő bizottsága 
az adásvételt nem engedélyezi�
2�) a) 2013� április 1-től az 1�) pont szerinti végleges adás-
vételi szerződés megkötéséig Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlése az 1�) pontban körülírt ingatlant a 
hídmérleg, bálázógép és a töltőállomás kivételével az összes 
felépítményével és tartozékával együtt bérbe veszi a tulajdo-
nos Érd-Kom Kft�-től  400�000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjért�
b) Amennyiben az 1�) pont szerinti jogügylet jóváhagyá-
sát a tulajdonosi döntésre jogosult megtagadja, és emiatt 
az adásvétel nem jön létre, úgy a Bérbeadó a bérleti szer-
ződést 2015� december 31-ig nem mondhatja fel�
c) A szerződés aláírásával az ingatlan tulajdonosa 2015� 
december 31� napjáig  elővásárlási jogot biztosít az Ön-
kormányzat számára az ingatlanon�
d) Amennyiben a tulajdonosi döntésre jogosult a jóváha-
gyásában a határozatban rögzített összegnél magasabb 
minimális vételárat ír elő, és az Eladó felé 3� személy által 
tett - a jóváhagyásban foglaltnak megfelelő, vagy annál 
magasabb összegű - vételi ajánlatra az Önkormányzat elő-
vásárlási jogával nem él, akkor a Bérbeadó egy év felmon-
dási idő mellett a bérleti szerződést jogosult felmondani� 
3�) A Közgyűlés a 19/2013� (I�31�) számú határozatát 
visszavonja, és felkéri a Polgármestert, hogy az Önkor-
mányzat 2013� évi költségvetésének tervezésekor a 2�) 
pont szerinti,  a 2014� évi költségvetésének tervezésekor 
az 1�) pont szerinti jogügylet ellenértékét vegye figyelem-
be, és a bérleti és az adásvételi előszerződést az előterjesz-
tés mellékletét képező szerződés főbb tartalmi elemeinek 
figyelembevételével írja alá� A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert arra is, hogy az előszerződés alapján a vég-
leges adásvételi szerződést aláírja�
Határidő: a) az adásvételi előszerződés és a bérleti szer-
ződés megkötésére 2013� március 31� 
b) a végleges adásvételi szerződés megkötésére 2014� már-
cius 31�
Felelős:  T� Mészáros András polgármester

52/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érd kossuth u. 42-2. szám (hrsz: 15737/2) alatti 
ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonásáról, 

illetve orvosi rendelő kialakításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Érdi Létesítmény Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Tár-

saság jogutódjának, az Érdi Városfejlesztési és Szolgál-
tató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az érdi 15737/2 
helyrajzi számú, lakóház, udvar megjelölésű, 545 m2 
nagyságú, természetben Érd, Kossuth L� u� 42-2� szám 
alatti, ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogát közös 
megegyezéssel megszünteti� 
2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
ezzel egyidejűleg az Érd, Arany J� u� 7� szám (tulajdoni lap 
szerint: Thököly I� u� 46�) alatti orvosi rendelő új székhe-
lyeként az  Érd, Kossuth L� u� 42-2� szám alatti, 15737/2 
hrsz-ú ingatlanát jelöli ki� Az orvosi rendelő tényleges 
átköltöztetésére az ingatlan felújítását és átalakítását kö-
vetően kerül sor� A felújítás várható költsége nettó 13,5 
millió forint� 
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2� pont 
szerinti összegnek a város 2013� évi költségvetésébe tör-
ténő tervezéséről gondoskodjon�
4. Közgyűlés a határozat mellékletét képző beruházási 
célokmányt jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert a szük-
séges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére�
Határidő: - a vagyonkezelői jog megszüntetésére vonat-
kozó megállapodás aláírására – 30 nap
– az orvosi rendelő kialakítására – 2013� július 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

53/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érd megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra 
vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) 

határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
52/2011� (II�24�) határozattal elfogadott, 2011-2014� 
időszakra vonatkozó lakáskoncepciója táblázatának 46� 
sorát az alábbiak szerint módosítja:

Sor-szám Cím Állapota
Hasznosítási 

javaslat
Megjegyzés

46.
Béke tér 6/E.

II.9.

szerződés 
lejárt, kiürítés 

alatt 
értékesítés

piaci alapú 
értékesítés

Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester 
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58/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat 

2012. évi munkájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2012� évi be-
számolóját elfogadja�

59/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érdligeti – kutyavári Településrészi 
Önkormányzat 

2012. évi munkájáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti – Ku-
tyavári Településrészi Önkormányzat 2012� évi beszá-
molóját elfogadja�

60/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat 
2012. évi munkájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óváros – Érdlige-
ti Településrészi Önkormányzat 2012� évi beszámolóját 
elfogadja�

61/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 
2012. évi munkájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Parkvárosi Telepü-
lésrészi Önkormányzat 2012� évi beszámolóját elfogadja�

62/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a Tisztviselő és újtelepi Településrészi 
Önkormányzat 

2012. évi munkájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tisztviselő és Új-
telepi Településrészi Önkormányzat 2012� évi beszámo-
lóját elfogadja�

63/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a Tusculanum - Postástelep Településrészi 
Önkormányzat 

2012. évi munkájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tusculanum – 
Postástelep Településrészi Önkormányzat 2012� évi be-
számolóját elfogadja�

64/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a hulladék-
kezelési közszolgáltatást ellátó Szippant-Hat Konzorci-
um beszámolóját az Érd Megyei Jogú Városban 2012� 
évben végzett települési folyékony hulladékkezelési köz-
szolgáltatásra vonatkozóan�
Határidő: határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

65/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az oktatási és művelődési Bizottság 2012. évi 
tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási és Mű-
velődési Bizottság 2012� évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja�

66/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a volt lőtér területe szabályozási tervének 
módosításával kapcsolatosan a lakosság számára 

nyitva álló észrevételezési, véleményezési határidő 
meghosszabbításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fel-
kéri a Polgármestert, hogy a volt lőtér terület szabályozási ter-
vének módosítása tekintetében a lakosság számára nyitva álló, 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997� évi 
LXXVIII� törvény 9� § (2) bekezdés szerinti észrevételezési 
határidőt további 15 munkanappal hosszabbítsa meg� 
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

54/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó 
településrendezési tervek módosításához kapcsolódó 
környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a környezeti 

Értékelés javasolt tematikájáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes tervek, il-
letve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005� 
(I�11�) Korm� rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 
3� mellékletében meghatározott környezet védelméért 
felelős közigazgatási szervek előzetes véleményének fi-
gyelembevételével megállapítja, hogy az Érd, volt katonai 
lőtér területére készülő Településszerkezeti Terv és He-
lyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban Kör-
nyezeti Vizsgálat lefolytatása szükséges�
A Közgyűlés a Környezeti Vizsgálathoz készítendő 
Környezeti Értékelés tematikáját - a kormányrendelet 4� 
számú mellékletének figyelembe vételével - a határozat 
mellékletében javasolja meghatározni azzal a kiegészí-
téssel, hogy a Kormányrendelet 7� § (1) bekezdésében 
meghatározott eljárás folyamán az még a környezet vé-
delméért felelős szervek ajánlásainak megfelelően vál-
tozhat� 
A Környezeti Értékelés megállapításait, ajánlásait a Kör-
nyezeti Vizsgálat lefolytatása illetve a Településszerkeze-
ti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosításának elfo-
gadása során megfelelő súllyal figyelembe kell venni�
Jelen határozatot elfogadását követően nyilvánosságra 
kell hozni, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni�
Határidő: a közzétételre 2013� március 6�, a kormány-
rendelet szerinti eljárás megindítására 15 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

55/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

egészségkártya vásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Dr� Card Kft-vel 6211 db 1�863�300,- 
Ft+ÁFA összértékű egészségkártya megvásárlása céljából 
– a határozat melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel 
– kötendő szerződést aláírja�
A Közgyűlés a vállalkozási díj fedezetéül az önkormány-
zat 2013� évi költségvetésének általános tartalékát jelöli 
meg�
Határidő: a szerződések megkötésére: 2013� március 31� 
napja�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

56/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

szolgáltatási szerződés megkötéséről a napra Forgó 
nonprofit közhasznú kft-vel hátrányos helyzetű 
munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és 

munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013� január 1� 
napjától 2013� december 31� napjáig szolgáltatási szerző-
dést köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel a 
munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek 
részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából� 
A Közgyűlés a város 2013� évi költségvetésében a feladat 
ellátására 3�200�000,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti 
gazdálkodás terhére a 2013� évi időarányos fedezetet biz-
tosítja� 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szükséges forrásnak a 
város 2013� évi költségvetésébe történő tervezéséről gon-
doskodjon�
Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

57/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, 
Visegrádi alap kispályázatok (small grants) c. 

pályázathoz való csatlakozásról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 
részt vesz a Visegrádi Alap Kispályázatok „Belekóstolás 
a Visegrádi Kultúrába” c� projektben azzal, hogy a pályá-
zatot Lubaczów Városa nyújtja be a Visegrádi Alaphoz� 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vál-
lal, mint partner, hogy a pályázat nyertessége esetén a vá-
ros 2013� évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
300,- eurót biztosít a „Belekóstolás a Visegrádi Kultúrába” 
c� pályázathoz azzal, hogy a pályázat benyújtása az ön-
kormányzat részéről további költséget nem igényel�
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektben 
való részvételhez szükséges nyilatkozatok és dokumen-
tumok aláírására és megküldésére�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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Melléklet a Közgyűlés 48/2013. (II.28.) határozatához

VagyonkezelÉsI szerződés
(tervezet)

amely létrejött egyrészről a 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1-3�
képviseli: T� Mészáros András, polgármester
törzsszáma: 731256
adóigazgatási azonosító száma: 15731254-2- 13
bankszámlaszáma: 12001008-00209494-00100001
statisztikai számjele: 15731254-8411-321-13
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u� 10-14�
képviseli: Sárközi Márta tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

elŐzmÉnyek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011� évi CXC� törvény (a továbbiakban: Nkt�) 74�§ (1) bekezdése alapján 2013� január 
1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátá-
sáról”� A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012� (VII�27�) Korm� rendelet 3� § (1) 
bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek kere-
tében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei 
gyakorlására 2013� január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki�
Az intézmény(eke)t a KIK működteti�
Az Nkt� 76�§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek állami fenntartásba vételéről szóló 2012� évi CLXXXVIII� törvény (a továbbiakban: Törvény) 8�§ (1) bekezdés 
b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és 
ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingye-
nes vagyonkezelésébe kerül� 
A Felek a Törvény 13�§ (2) a) pontja alapján 2012� december 14-én átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben 
meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét�

67/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi sport kft. új ügyvezetőjének 
megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulaj-
donosa Szántó Erzsébet Gizellát (an�: Ster Mária, szül: 
Csenger, 1968�11�18�,  lakcím: 2030 Érd, Kócsag u�  44�) 
javasolja az Érdi Sport Kft� ügyvezetőjének megválaszta-
ni 2013� március 1-től határozatlan időtartamra� Az ügy-
vezető díjazását megbízási jogviszony keretében bruttó 
354�000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport 
Kft� taggyűlésén szavazatával a fentiek szerinti álláspon-
tot képviselje, és a döntés végrehajtásához szükséges tár-
sasági szerződés módosítást aláírja�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

68/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

Önkormányzati hatósági ügy – a dÖnTÉs nem 
nyIlVános!

69/2013. (II.28.)
h a t á r o z a t a

Önkormányzati hatósági ügy – a dÖnTÉs nem 
nyIlVános!

 dr. Ferencz dóra segesdi János
 jegyző alpolgármester

 helyett     
 mecsériné dr. szilágyi erzsébet                   
 aljegyző
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1�9) Teleki Sámuel Általános Iskola
a) Érdi 3172/1 hrsz-ú 5320 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Törökbálinti 

út 1� szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
b) Érdi 3173/4 hrsz-ú 1809 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Iparos u� 

2-6� szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot,
1�10) Bolyai János Általános Iskola
a) Érdi 22633/4 hrsz-ú, 6811 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, 

Erzsébet utca 24-32� szám alatti ingatlanból, 96/100 ingatlan hányadot,
b) Érdi 22633/3 hrsz-ú 3134 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 

1/1 arányban,
c) Érdi 22815/2  hrsz-ú, 1547 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar és kazánház megjelölésű, cím megjelölés 

nélküli ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot,
d) Érdi 22815/1 hrsz-ú 600 m2 nagyságú, kivett napközi, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 1/1 

arányban�
1�11) Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
a) Érdi 22758 hrsz-ú 2560 m2 nagyságú, kivett irodaház, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u� 33� 

szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
b) Érdi 22781/A/1 hrsz-ú 45 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u� 45� alag-

sor 1� ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1293/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
c) Érdi 22781/A/3 hrsz-ú 67 m2 nagyságú, kivett öröklakás megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u� 45� föld-

szint 1� ajtó szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 1925/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
d) Érdi 22781/A/4 hrsz-ú 123 m2 nagyságú, kivett iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u� 45� 4� ajtó� 

szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 3535/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban,
e) Érdi 22781/A/5 hrsz-ú 26 m2 nagyságú, kivett raktár megjelölésű, természetben 2030 Érd Felső u� 45� 5� ajtó 

szám alatti ingatlant a hozzá tartozó 747/10000 közös tulajdoni hányaddal 1/1 arányban�
2� A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az 1� számú mellékletben felsorolt intézmények főző- és tálaló 

konyháinak helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira, az Érdi 15803 hrsz-ú, ingatla-
non elhelyezkedő tanuszoda és óvoda épületére, és az Érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő KMB iroda 
és posta helyiségeire� 

3� Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi bruttó értéken a 2� számú mellékletben 
felsorolt nagy értékű tárgyi eszközöket, ingóságokat, valamint a 3� számú melléklet szerinti kis értékű tárgyi 
eszközöket, ingóságokat� 

4� Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal az 1� 
pontban felsorolt ingatlanok ott feltüntetett - a 2� pontban körülírt helyiségek területével csökkentett - eszmei 
hányadára a KIK vagyonkezelői jogát bejegyezze�

Felek jogai és kötelezettségei

5� A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési 
szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott ta-
nítási időn kívül, az Önkormányzat – a KIK-kel történt megállapodás alapján – önkormányzati, egyéb helyi 
közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja�

6� A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az 
ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott időtartamban kifüggeszthe-
ti� 

7� A KIK-et a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdo-
nos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötele-
zettséget is – azzal, hogy

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint 
állapítják meg:

a szerződés tárgya

1� Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi a - 2� pontban körülírt ingatlanhánya-
dok kivételével - az 1� számú mellékletben is felsorolt alábbi intézményeket:

1�1) Érdligeti Általános Iskola
b) Érdi 12179/2 hrsz-ú, 5131 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd 

Diósdi út 95-99� szám alatti ingatlanból, 95/100 ingatlan hányadot, 
c) Érdi 12179/1 hrsz-ú, 1966 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Diósdi 

út alatti ingatlant 1/1 arányban,
d) Érdi 20892 hrsz-ú, 3862 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Túr 

u� 5� szám alatti ingatlanból, 97/100 ingatlan hányadot�
1�2) Batthyány Általános Iskola
a) Érdi 18223/6 hrsz-ú, 11811 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar megjelölésű, cím megjelölése nélküli 

ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot,
b) Érdi 18223/7  hrsz-ú, 3419 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben cím megjelölés 

nélküli ingatlant 1/1 arányban�
1�3) Kőrösi Csoma Általános Iskola
a) Érdi 7303 hrsz-ú, 4660 m2 nagyságú, kivett általános iskola + napközi otthon megjelölésű, természetben 2030 

Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 21� szám alatti ingatlanból, 98/100 ingatlan hányadot,
b)  Érdi 7305/2 hrsz-ú, 930 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, természetben Bajcsy-Zsilinszky út 13� 

szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
c) Érdi 7150/4 hrsz-ú, 2844 m2 nagyságú, kivett tornaterem, udvar megjelölésű, természetben Aggteleki u� 42-46� 

szám alatti ingatlant 1/1 arányban�
1�4) Kós Károly Szakképző Iskola
 Érdi 18870/1 hrsz-ú, 6942 m2 nagyságú, kivett középiskola, udvar megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlan-

ból, 97/100 ingatlan hányadot�
1�5) Vörösmarty Mihály Gimnázium
a) Érdi 15253/3 hrsz-ú, 10477 m2 nagyságú, kivett gimnázium, diákotthon, udvar, egyéb épület megjelölésű, ter-

mészetben 2030 Érd, Széchenyi tér 1� szám alatti ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot,
b) Érdi 15253/4 hrsz-ú, 5654 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, cím megjelölés nélküli ingatlant 

1/1 arányban,
1�6) Gárdonyi Géza Általános Iskola
Érdi 15803 hrsz-ú, 15538 m2 nagyságú, kivett általános iskola, óvoda, tanuszoda, udvar megjelölésű, 2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1/B� szám alatti ingatlanból, 54/100 ingatlan hányadot, azzal hogy a telekingatlan haszná-
lata tekintetében a Felek a szerződés mellékleteként csatolt 15803 helyrajzi számú földrészlet használati meg-
osztását feltüntető „VÁZLAT-1” megnevezésű dokumentumot tekintik irányadónak�

1�7) Móra Ferenc Általános Iskola
a) Érdi 17760 hrsz-ú, 2575 m2 nagyságú, kivett általános iskola megjelölésű, természetben 2030 Érd, Holló tér 1� 

szám alatti ingatlan 1/1 arányban,
b) Érdi 17762 hrsz-ú 962 m2 nagyságú, kivett beépített terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka utca 

7/A� szám alatti ingatlant 1/1 arányban,
c) Érdi 17724/1 hrsz-ú 2890 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, természetben 2030 Érd, Csóka 

utca 2� szám alatti ingatlanból 85/100 ingatlan hányadot�
1�8) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Érdi 17775 hrsz-ú 686 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megjelölésű, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 

2/A� szám alatti ingatlant 1/1 arányban�
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a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, 
tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni�
22� A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számol-

nia az Önkormányzatnak� 
23� A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével 

együtt� Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni�
24� A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a 

szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját 
költségén helyreállítani�

25� Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal�  
26� A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleért-

ve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni� A KIK a rendeltetésszerű használat mellett el-
használódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot-
ban köteles visszaadni az Önkormányzatnak�

27� Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK 

működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát� 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és 

ott tartózkodni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba 

– a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 
c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni�
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyiben megállapításai annak ha-

táskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is�

működési költségek viselésének szabályai 

28� A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok tekintetében a KIK önálló-
an szerződik a közüzemi szolgáltatókkal 2013� március 31-ei hatállyal� A vagyonkezelési szerződés 2� pontjában 
felsorolt jelen szerződés hatály alá nem tartozó önálló mérőórával felszerelt ingatlanrészek közüzemi díjait a 
helyiségek használói közüzemi szerződés alapján közvetlen fizetik meg a szolgáltató felé� Azon ingatlanrészek 
esetében, ahol az önálló mérőórák kialakítása még nem történt meg, vagy technikailag nem megoldható a ki-
építésük a KIK az ingatlanrész használójával alapterület illetve légköbméter alapján megállapodik a közüzemi 
költségek arányos átszámlázásában� 

29� Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe adott ingatlanok tekintetében a 2013� január 1� és 2013� március 31� kö-
zött keletkező közüzemi díjakat jogosult egy összegben legkésőbb 2013� április 15-ig leszámlázni a KIK felé� A 
KIK köteles a leszámlázott közüzemi díjakat 15 napon belül az Önkormányzat részére átutalni�

a szerződés megszűnése

30� A szerződést Felek 2013� január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik� A szerződés megszűnik, ha az állami 
köznevelési feladat ellátása a vagyonkezelésbe adott ingatlanban megszűnik�

31� A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az in-
gatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni� 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogsza-
bályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolga-
lom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő 

vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az in-
gatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást�

8� A KIK a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetés-
szerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó 
biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és 
törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait� 

9� Amennyiben a KIK a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásá-
ért, mint sajátjáért felel�

10� A KIK viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a 
vagyonvédelemről� 

11� A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és 
egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért�

12� A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonke-
zelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget�

13� A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja� Az érték nyilvántartásától el 
lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg� A nyilván-
tartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is� A nyilvántartási 
adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak�

14� A KIK a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 na-
pon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak� 

15� A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beál-
lott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, 
zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához ve-
zethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza� 

16� A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére 
a szükséges intézkedéseket megtegye� 

17� Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles visel-
ni�

18� A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye� 
A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza� Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, 
ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható�

19� Az Önkormányzat a KIK-től követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes 
használatának megszüntetését� Ha a KIK a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat 
felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet�

20� A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a 
szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlan-
ban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosítá-
sáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról�

21� A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
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1. melléklet a 49/2013. (II.28.) határozathoz

alaPÍTÓ okIraToT mÓdosÍTÓ okIraT

A Polgármesteri Hivatal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2012� július 19� napján kiadott 
245/2012� (VII�19�) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� 
(XII�31) Korm� rendelet 5� § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-
lése az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
2. az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
  „2. Költségvetési szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.”

3. az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „2.1. Költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Alsó u. 3. 

2030 Érd, Béke tér. 1.”
4. az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul
 „6. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.”

5. az alapító okirat 7. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.
6. az alapító okirat módosítást megelőző 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
  „7. Illetékessége, működési köre:

Jegyzői államigazgatási hatósági feladatok tekintetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe;

Elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében: Az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Érd, 
Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések közigazgatási területe.”

7. az alapító okirat módosítást megelőző 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
  „8. Közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

8. az alapító okirat módosítást megelőző 11.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.1 Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel 
és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról.”

9. az alapító okirat módosítást megelőző 11.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

691002
692000

Egyéb jogi tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység

32� Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket 
birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et 
az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani� 

33� Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat 
jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen törté-
nő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni� 

34� A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat� 
35� A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a KIK köte-

les gondoskodni�

egyéb rendelkezések

36� A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni� 
37� Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellen-

őrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Önkormányzat: Zsákovicsné Békési Henriett csoportvezető
Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási csoport
Tel: 23/522-397
KIK: (név/szerv neve/beosztás stb; elérhetőségek)
38� Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézet-

különbségeket tárgyalások útján rendezik� Esetleges jogvitájuk rendezésére az Önkormányzat székhelye szerinti 
rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki�

39� A szerződésre egyebekben a Ptk� előírásai az irányadók�
40� Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal minden-

ben megegyezőt, cégszerűen aláírták�
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes�

Mellékletek: 

Kelt:  ���������������������������������������������������������������������������������������
 

Önkormányzat

 

kIk
ellenjegyzem:

 

Önkormányzat

ellenjegyzem:
 

kIk
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13. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 
2012. július 19. napján kelt 245/2012. (VII.19.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  49/2013. (II.28.) határozatával hagyta jóvá.”

záradÉk:
az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. az alapító 
okiratot módosító okiratot Érd megyei Jogú Város közgyűlése 49/2013. (II.28.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2013� február 28�

 T. mészáros andrás
 polgármester

 helyett
 
 segesdi János 
 alpolgármester

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 

egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás”

10. az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„12. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 22562 
helyrajzi számú, illetve a telephelyeként megjelölt 22563 valamint 22568/2 helyrajzi számú ingatlan, 
az ingatlanokon található épületekkel és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközökkel.”

11. az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése az Mötv.82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.
A település polgármestere - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt.”

12. az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 

· Köztisztviselői jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;
· Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján;
· Munkajogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján;
· Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

alapján.”
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841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 

egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás
11.  a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12. a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 
22562 helyrajzi számú, illetve a telephelyeként megjelölt 22563 valamint 22568/2 helyrajzi számú 
ingatlan, az ingatlanokon található épületekkel és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközökkel�

13. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése az Mötv�82� §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011� évi 
CXCIX� törvény rendelkezéseinek megfelelően történik�
A település polgármestere - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt�

2. melléklet a 49/2013. (II.28.) határozathoz

Érd megyeI Jogú Város PolgármesTerI HIVaTala

alapító okirat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� 
(XII�31�) Korm� rendelet 5� § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
  1. költségvetési szerv neve: Érd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala
  2. költségvetési szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1� 
  2.1. költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Alsó u� 3� 

2030 Érd, Béke tér� 1�
  3. a költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Érd Községi Tanács

2030 Érd, Budai u� 4�
  4. létrehozó határozat száma: 8/1990� (X�29�) ÖK� határozat
  5. költségvetési szerv alapítói jogokkal 

felruházott irányító szerve:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

  6. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1�
  7. Illetékessége, működési köre:

Jegyzői államigazgatási hatósági feladatok tekintetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe;
Elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatok tekintetében: Az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006� (XII�23�) Korm� rendelet alapján 
Érd, Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések közigazgatási 
területe� 

  8. közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény (továbbiakban: Mötv�) 
84� § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat� A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában�

9. költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

10.1 alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat� Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról�

10.2. államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

10.3. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
691002
692000

Egyéb jogi tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
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Melléklet a Közgyűlés 50/2013. (II.28.) határozatához

Érd megyeI Jogú Város ÖnkormányzaTának

közbeszerzési szabályzata

Jóváhagyta Érd megyei Jogú Város közgyűlése

az 53/2012. (II.23.) határozatával

(egységes szerkezetben a 143/2012. (V.24.) kgy. határozattal és az 50/2013. (II.28.) kgy. határozattal elfo-
gadott módosításokkal)
Preambulum
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2011� évi CVIII� 
törvény (továbbiakban: Kbt�) 22� § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki�
A Szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt� előírásai, definíciói szerint 
kell alkalmazni� Rendkívüli esetben, ha a Kbt� a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz 
definíciót, úgy az eljárást megindító hirdetményben, vagy a dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, 
egyértelmű meghatározásáról�

I. álTalános rendelkezÉsek

1. pont
a szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre
1�   A Szabályzat célja, hogy a Kbt�-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve az ágazati jogszabályokkal 
összhangban, a közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) közbe-
szerzéseire vonatkozóan meghatározza (Kbt� 22�§): 
– a közbeszerzés tervezésének, az eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, 
– a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
– a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
– a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket�
2�   �Ajánlatkérő Kbt� hatálya alá tartozó eljárásait és az ahhoz kapcsolódó döntéseit Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)– igény szerint külső szakértő bevonásával – készíti elő és hajtja végre� A 
Szabályzat az Önkormányzatra, valamint a Hivatalra vonatkozó helyi szabályokat tartalmazza, ezért a Szabályzatot 
és a Kbt�-t, illetve annak végrehajtási rendeleteit együttesen kell alkalmazni� A Szabályzat és a Kbt� alkalmazása során 
figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait és a Hatóság elnökének tájékoztatóit is�
3�  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt� hatálya alá tartozó beszerzésére, valamint a 
beszerzések becsült értékének meghatározására és a Kbt� egybeszámítási szabályainak alkalmazása tekintetében vala-
mennyi beszerzésre� A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól a Polgármester 
saját hatáskörben utasítást ad ki�
4�  A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
– valamennyi, az Ajánlatkérő közbeszerzéseinek előkészítésébe, a közbeszerzési eljárások lefolytatásába bevont sze-

mélyre, szervezetre, 
– így különösen az Ajánlatkérő által megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, összhangban a megbízási szer-

ződésben foglaltakkal, továbbá
– a bíráló bizottságra, továbbá a
– döntéshozó személyére�

14.  a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
· Köztisztviselői jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011� évi CXCIX� törvény 

alapján;
· Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény 

alapján;
· Munkajogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény rendelkezései alapján;
· Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959� évi IV� 

törvény alapján�
záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri 
Hivatal 2012� július 19� napján kelt 245/2012� (VII�19�) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti� Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 49/2013� (II�28�) határozatával hagyta jóvá�
Érd, 2013. február 28.
T. mészáros andrás
                polgármester
         helyett
       segesdi János 
               alpolgármester
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adatokat, szakmai specifikációt), a közbeszerzés értékét (becsérték) meghatározó - eljárás előkészítését indító lap 
döntéshozó általi aláírásának napja, ill� jogszabályi határidő esetén a jogszabály által megállapított nap� A határidő 
indokolt esetben – amennyiben jogszabály nem tiltja - további 5 nappal meghosszabbítható� 
4� A hirdetmény közzétételével kapcsolatos (ellenőrzési) díjak összegének utalásáról a Közgazdasági Iroda vezetője 
intézkedik a Közbeszerzési koordinátor által készített feljegyzés alapján, annak kézhezvételétől számított 2 munka-
napon belül� Az ellenőrzési díj mértékét a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének 
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 92/2011� (XII� 30�) NFM rendelet tartalmazza�

5. pont
Összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok
1�  A Kbt� 24� §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat a közbeszerzési eljárás előkészítésétől kezdődően a köz-
beszerzési eljárás lezárásáig alkalmazni kell�
2� A közbeszerzési eljárásba az Ajánlatkérő részéről bevont személy felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás során 
az összeférhetetlenségét folyamatosan vizsgálja, arról nyilatkozzon és az esetlegesen bekövetkezett változásokról a 
közbeszerzési koordinátort értesítse�
3�  A közbeszerzési eljárásba bevont személy – ide értve a Döntéshozó személyét is - a bevonását követően köteles 
nyilatkozni az összeférhetetlenség fenn, illetve fenn nem állásáról az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (6� 
számú melléklet), illetve a Kbt� vonatkozó rendelkezései által meghatározott esetben köteles csatolni a távolmaradási 
nyilatkozatot� 
4� Az eljárásba bevont személy tevékenységét addig nem kezdheti meg, ameddig a fenti nyilatkozatok rendelkezésre 
nem állnak�
5�  Amennyiben az összeférhetetlenség a nyilatkozat aláírását követően áll be, úgy köteles a  Közbeszerzési koordi-
nátort erről haladéktalanul értesíteni, aki intézkedik az új Bíráló Bizottsági tag/egyéb bevont személy kijelölésének 
kezdeményezéséről�
6�  Az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok betartásáért az érintett munka-, polgári- illetve büntetőjogi fele-
lősséggel tartozik�
7� A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek) kötelesek a tudomásukra 
jutott információkat bizalmasan kezelni� Amennyiben valamely személy esetében kiderül, hogy a titoktartási köte-
lezettségét megszegte, a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki kell zárni, és pótlásáról – ha 
indokolt – gondoskodni kell� Felelősségre vonása érdekében teendő jogi lépések kezdeményezéséről a Döntéshozó 
határoz�
8�   A titoktartás kiterjed az Ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is� A közbeszerzési eljárásban résztvevő 
személy az Ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési 
eljárásban ellátandó feladatai teljesítése érdekében használhatja fel�

6. pont
a beszerzés tervezése, beszerzési igények minősítése 
6.1. a beszerzés tervezése
6�1��1� A beszerzési igény szakmai tartalmának, a megkötendő szerződés finanszírozási és jogi feltételeinek meghatá-
rozása, a szerződő partner kiválasztása és határidőre történő teljesítése, azaz az önkormányzati feladatellátást szol-
gáló beszerzési igény határidőre történő teljesítése érdekében a Hivatal szervezeti egységei kötelesek együttműködni� 
6�1�2� A hatékony együttműködés megszervezése a beszerzés tárgya szerinti szakiroda feladata� 
6�1�3� A szakiroda vezetője a beszerzés tervezése során – különösen városfejlesztési-, üzemeltetési szempontból jelen-
tős, vagy jelentős értékű beszerzési igény esetén - konzultációt, munkacsoport felállítását, külső szakértő bevonását, 
az adott eljárás előkészítésére irányadó ütemterv készítését kezdeményezheti a jegyzőnél� 
6�1�4� A tervezés körébe tartozó feladatok különösen:
– igény-, helyzet-, illetőleg piacfelmérés, (szakiroda) 
– beszerzés tárgyának meghatározása, (Jogi és Pályázati Iroda (a továbbiakban: JPI)
– becsült érték meghatározása, (szakiroda)

2. pont
a közbeszerzés éves tervezésének és összegzésének rendje
1�  Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első közbeszerzési eljárást 
megelőzően, de legkésőbb március 31� napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről� A közbeszerzési tervet a Jogi, és Pályázati Iroda a Közgazdasági Iroda vezetőjével együttműködve 
készíti el, és a Közgyűlés hagyja jóvá� A közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni�
2�  Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a Közbeszerzési Csoportvezető folyamatosan karbantartja, a nem 
tervezett év közbeni változásokat átvezeti, azzal, hogy minden módosítást a Közgyűléssel jóvá kell hagyatni, megadva 
egyben a módosítás indokát is�
3�   Az adott évre szóló közbeszerzési terv elfogadását követően a Jogi és Pályázati Iroda javaslata alapján a Jegyző 
éves közbeszerzési munkatervet készít, melyben meghatározásra kerül a lefolytatandó eljárások előkészítéséért felelős 
szakiroda, illetve szervezeti egység, valamint a beszerzési igény teljesítésének határideje, ill� időszaka�
4�   A benyújtásra kerülő, illetve a nyertes uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások terve-
zésével, ütemezésével, előkészítésével, valamint határidőre történő, jogszerű lefolytatásával kapcsolatos egyeztetési 
feladatok felelőse a projektmenedzser� 
5�  A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési és Infor-
matikai Csoport készíti el és küldi meg a Közbeszerzési Hatóság számára� Az éves statisztikai összegzés adatainak 
megbízhatóságáért és határidőben történő elkészítéséért a Közbeszerzési és Informatikai Csoport vezetője a felelős�

3. pont
a közbeszerzési eljárás dokumentálása, nyilvánossága
1�   Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 
teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálni kell� A közbeszerzési eljárás nyilvánosságát a Kbt� szerint kell biztosí-
tani� 
2� A Kbt�-ben rögzített, közzététel tárgyaként megjelölt dokumentumokat az Ajánlatkérő honlapján (www�erd�hu) - a 
honlapon külön erre a célra kialakított - részen közzé kell tenni� Az Ajánlatkérő honlapján történő közzétételért a 
Közbeszerzési koordinátor, valamint az önkormányzati honlap szerkesztősége felelős� A Közbeszerzési koordinátor 
feladata a mindenkor hatályos Kbt� közbeszerzési eljárás nyilvánosságára vonatkozó rendelkezései által meghatáro-
zott dokumentumok továbbítása az önkormányzati honlap szerkesztőségének� A közzétételi kötelezettség végrehaj-
tását a Jogi és Pályázati Iroda vezetője köteles ellenőrizni� Az Irodavezető egyezteti a Polgármesteri Hivatal központi 
szerverére feltett közbeszerzési adatokat az Ajánlatkérő honlapján közzétett közbeszerzési információkkal�
3� A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő nevében jognyilatkozatot, az adott eljárásra meghatározott felelősségi 
rend szerint arra feljogosított személy (a Döntéshozó, ill� annak  képviselője, valamint a Bíráló Bizottság elnöke) csak 
írásban tehet�
4� Az Ajánlatkérő a Hivatal iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcso-
latos iratok biztonságos elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről� Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó vala-
mennyi irat egyben, folyamatos sorszámozással történő iktatásáról a közbeszerzési koordinátor köteles gondoskodni�
5� Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a Hivatal birtokából kikerül, arról haladéktalanul másolatot 
kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti okirat mely személynél/szervnél található meg�

4. pont
a határidők 
1� Az adott eljárásban irányadó, Kbt� szerinti – felelősségi rendben rögzített - határidők betartásáról az adott határ-
idővel érintett eljárási cselekmény címzettje, ilyen hiányában a Bíráló Bizottság elnöke köteles gondoskodni�
2� A közbeszerzési eljárás előkészítését indító – minden releváns adatot tartalmazó, az ott megjelölt vezetők által alá-
írt - lapot, amennyiben az eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásra kerül - a Közbeszerzési koordinátor 
az átvételt követő  munkanapon továbbítja az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadónak�
3�  A Bíráló Bizottságnak 5 munkanap áll rendelkezésére az eljárás megindításához szükséges feladatok (ajánlati/
részvételi felhívás elkészítés, megküldés, dokumentáció elkészítése, hirdetmény feladás,) ellátására, kivéve, ha jogsza-
bály másként rendelkezik� A határidő kezdete - a beszerzési igény pontos műszaki tartalmát (minőségi, mennyiségi 
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8. pont
az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek
1�  A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás és a dokumentáció 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek 
megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi – szakértelemmel kell rendelkezniük�
2� Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai lefolytatásának támogatásához hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevo-
násáról a Döntéshozó gondoskodik� A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatait teljes körűen a vele kötött szerző-
dés határozza meg�
3�  Amennyiben az eljárás sikeres lefolytatásához annak tárgya szerinti szakértelem a Hivatalon belül nem biztosítha-
tó megfelelően, külső szakértő bevonásával kell a Kbt� 22�§ (3) bekezdése szerinti törvényi követelményt teljesíteni� A 
külső szakértő rendelkezésre állásáról a szakiroda kezdeményezésére a Döntéshozó köteles gondoskodni�
II. a közbeszerzési eljárás  lefolytatása, résztvevőinek feladatai És FelelŐssÉge 

9. pont
döntéshozó 
1� Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében főszabályként döntéshozó a 
Polgármester� Kivételt képeznek azok a beszerzések, amelyek tárgyában az eljárást lezáró döntés meghozatala a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény, vagy más jogszabály alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik� 
2� A Polgármester, mint döntéshozó jogosult a jelen szabályzatban meghatározott felelősségi körök alapján az adott 
közbeszerzési eljárás előkészítése során a belső felelősségi rend megállapítására és a Bíráló Bizottság felállítására, to-
vábbá az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel az eljárás eredményének megállapítására�
3� A Döntéshozó - a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján - az eljárást lezáró döntést meghozza�  
4� Amennyiben a Döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e 
új eljárást� Döntési javaslattal ellentétes döntését indokolnia kell�
5� A Döntéshozó köteles a döntését – feltéve, hogy a döntési javaslatot megfelelő időben kézhez vette –  a Kbt� rendel-
kezéseinek megfelelően határidőben meghozni�
6� A Döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért�
7� A döntéshozó a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet döntéshozatali záradékkal látja el�
8� A Közgyűlés a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára irányuló javaslatról név szerinti szavazással határoz�

10. pont
Bíráló Bizottság
A közbeszerzés megvalósítása során az eljárás valamennyi résztvevője köteles körültekintően, szakszerűen és határ-
időben elvégezni feladatát a Kbt� alapelveinek és az Önkormányzat érdekeinek érvényre juttatása érdekében�
1� Minden egyes közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság (továbbiakban Bizottság) kerül felállításra� Egyidejűleg 
több Bizottság is működhet, így egy személy akár egyszerre több Bizottság tagja is lehet� A Bizottságban az Ajánlat-
kérővel közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban nem álló személy is részt vehet (a továbbiakban: külső szak-
értő tag)�
2�  A Bizottság mandátuma a kijelölésétől az eljárás befejezéséig tart, ami az eredményről, vagy eredménytelenségről 
szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja� A Bizottság érdemi intézkedéseinek, döntési javaslatainak 
meghozatala során a közbeszerzés tárgya szerinti, a pénzügyi és a jogi-közbeszerzési szakértelmet biztosítani kell�
3� A Bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén - a Közbeszerzési koordinátor javaslatára - írásban a Dön-
téshozó jelöli ki a megbízólevél aláírásával (eseti Bíráló Bizottság) �  A Döntéshozó felállíthat állandó, több eljárásra 
kiterjedő hatáskörrel rendelkező Bíráló Bizottságot is� (3� számú melléklet)�
4� A Bizottság mindig páratlan számú tagokból áll, az elnök szervezi a bizottság munkáját, valamint képviseli ajánlat-
kérőt az eljárás lefolytatása során, amennyiben jogszabály, vagy jelen szabályzat másképp nem rendelkezik�
5�  A Bizottság kötelező tagjai a következők:
– közbeszerzési koordinátor,
– a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Iroda vezetője, vagy az általa delegált személy, vagy 

(megfelelő szakértelem hiányában) külső szakértő,

– az eljárásba bevonandó személyek megbízása, (szakiroda javaslatára a Döntéshozó)
– javaslat eljárási rezsim és típus kiválasztására, (JPI)
6�1�5� A helyzet-, illetőleg piacfelmérést, valamint a becsült érték meghatározását a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező iroda végzi oly módon, hogy lehetőség szerint 3 db előzetes, indikatív árajánlatot kér be az 
adott eljárás vonatkozásában, vagy nyilvánosan elérhető honlapról kigyűjti a beszerzés tárgyára vonatkozó piaci árat 
(árakat), vagy a szakmai kamarai honlapról letölti az adott szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó kamarai 
ajánlást, illetve más, arra alkalmas módon dokumentálja a beszerzés becsült értékét� A becsérték meghatározásának 
módszerét a közbeszerzési eljárás előkészítését elrendelő lapon a szakiroda vezetője feltünteti�
6.2. a beszerzési igény minősítése
6�2�1� A Közbeszerzési koordinátor feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési szempontból történő 
minősítése a Beszerzés minősítő lap kitöltésével (1� számú melléklet), azaz annak megítélése, hogy az adott beszerzés 
a Kbt� hatálya alá tartozik-e� 
6�2��2 A közbeszerzési koordinátor valamennyi közbeszerzési tárgy minősítésénél jelen szabályzat 1� számú függeléke 
alapján meghatározza az ahhoz tartozó, a Bizottság 213/2008/EK Rendeletében meghatározott közös közbeszer-
zési szószedeten (CPV-n) alapuló, az egybeszámítási szabályok alkalmazásának alapjául szolgáló minősítő kódját 
(minősítő kód) és a beszerzés minősítő lapra ráírja� A kódot a Közgazdasági Iroda a Forrás Pénzügyi Rendszerben a 
kötelezettségvállalásoknál önálló, lekérdezésre alkalmas rovatban 5 munkanapon belül rögzíti� 
6�2�3� A Közbeszerzési koordinátor a kitöltött adatlap alapján legkésőbb 2 munkanapon belül minősíti a beszerzést, 
és rövid indoklással javaslatot tesz az alkalmazandó beszerzési eljárás módjára (közbeszerzés, avagy értékhatár alatti 
beszerzés)� Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés esetén a 2/2012� polgármesteri utasításban foglaltak alkalma-
zandók�

7. pont
közbeszerzési eljárások előkészítése, megindítása
1� A közbeszerzési eljárás előkészítésének elrendelése az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, szükség esetén 
melléklet csatolásával történik� (4� számú melléklet)� 
2� A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítését - a közbeszerzés tárgya szerinti, a Hivatal 
szervezeti egységei közötti munkamegosztásról szóló szabályzat alapján szakértelemmel rendelkező iroda kezdemé-
nyezése alapján - a Döntéshozó rendeli el� Amennyiben a közbeszerzés építési beruházás megvalósítására, vagy annak 
előkészítő tevékenységére irányul, a közbeszerzési eljárás megindítása akkor lehetséges, ha azt megelőzően az önkor-
mányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011� (III�25�) számú ön-
kormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott célokmány/előkészítési engedélyokmány aláírásra 
került� 
3� Már megkötött szerződés (pl�: keretmegállapodás) terhére történő beszerzési igény esetén az erre rendszeresített 
formanyomtatvány (Lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a Közbeszerzési koordinátornál a beszerzést� (2� 
számú melléklet)�
4� Az eljárások előkészítését a Közbeszerzési koordinátor koordinálja, ő felel a 4� pont (3) bekezdés szerinti határidő 
betartásáért, szükség esetén kezdeményezi a határidő meghosszabbítását a Döntéshozónál�
5�  Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
– Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság vagy BB) felállítása, tagok megbízása, ülésrend javaslat elkészítése 
– összeférhetetlenségi, adott esetben távolmaradási nyilatkozatok bekérése, (JPI)
– Ajánlati/részvételi felhívás, elkészítése, (BB)
– releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és 

határidőt is), (BB)
– dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési 

feltételekre), (BB)
– a 6�1�4� pontban meghatározott feladatok (ott megjelölt szervezeti egységek)� 
6� Amennyiben az előkészítés – különösen a közbeszerzési dokumentáció tartalmának meghatározása - során a köz-
beszerzés tárgya szerinti szakértő bevonásának igénye merül fel, úgy a BB elnöke erről haladéktalanul írásban tájé-
koztatja a döntéshozót� 
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3� Az adott közbeszerzés tervezése, az eljárás előkészítése során a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendel-
kező irodának az alábbi feladatai vannak:
· Beszerzési igény jelzése – lehetőség szerint – a költségvetés készítésekor
· Becsült érték megállapítása, tekintettel a Kbt�-ben foglaltakra
· Amennyiben releváns, annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, 

jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011�(III�25�) rendelet hatálya alá tartozik és az abban foglal-
taknak megfelelő dokumentálása�

· A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a Közbeszerzési koordinátor felé�
· Kellő mennyiségű információ begyűjtése az indítani kívánt beszerzés tervezése során, az eljárás alapos, szakszerű 

előkészítése érdekében 
· Információk nyújtása az értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározásához
· Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a Közbeszerzési koordinátor által megjelölt 

példányszámban�
· Tárgyalásos eljárásoknál az Ajánlatkérő szükség szerinti képviselete�
· A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés megküldése a Közbeszer-

zési koordinátornak�  (5� számú melléklet)
· Felelősségi köre kiterjed a beszerzés szükségességére, célszerűségére, időszerűségére és a megkötött szerződés cél-

szerűségére�
· Közreműködés a közbeszerzési terv összeállításában�
· Közbeszerzés tervezésének, eljárás indításának kezdeményezése, olyan időpontban, hogy a feladat végrehajtására 

vonatkozó szerződés a kellő időben létrejöhessen (közbeszerzési ütemterv/projektterv)�
· Szükség esetén szerződés módosításának kezdeményezése�
· Kiegészítő tájékoztatás megadásában közreműködés�
· Az eljárás lefolytatásához szükséges szakértelem hiánya esetén külső szakmai szakértő bevonásának kezdeménye-

zése�

12. pont
közgazdasági Iroda 
1�  A Közgazdasági Irodának a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai vannak:
Költségvetés készítésekor a felmerülő beszerzési igények tárgyában egyeztetés a szakirodákkal�
· Az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás rendelkezésre állásának igazolása, a költségvetési előirányzat meghatá-

rozása, a közbeszerzési eljárás előkészítését indító levél pénzügyi ellenjegyzése�
· Számla kiállítása (átutalással történő teljesítés esetében a Közbeszerzési koordinátor írásos kezdeményezésére) az 

Ajánlatkérési Dokumentációt megvásárlók számára�
· Az Ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a válaszok eljuttatása a 

Közbeszerzési koordinátor által megjelölt határidőre�
· A Közbeszerzési koordinátor értesítése a befolyt ajánlati biztosítékokról, illetve az ajánlati biztosítékok és az Aján-

latkérési Dokumentáció ellenértékének visszautalásáról�
· Az Önkormányzat számára rendszeres vagy alkalomszerű pénzügyi kimutatások készítése a közbeszerzéshez 

kapcsolódó költségekről és bevételekről�
· Felelősségi köre kiterjed a közbeszerzés pénzügyi fedezetének ellenőrzésére, a megkötött szerződésben foglalt 

pénzügyi teljesítések határidejének betartására, a likviditási forrás biztosítására�
· A közbeszerzési koordinátor által meghatározott minősítő kódok rögzítése a Forrás rendszerben�
· Közzétételi/hirdetmény-feladási költségek átutalása iránti intézkedések megtétele a BB elnökének javaslatára�
13. pont
közbeszerzési koordinátor szerepe és feladatai
1�   A koordinátor fő feladatai:
· az éves közbeszerzési terv összeállítása, (Tájékoztató a Közgyűlés részére)
· a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás elvégzése, nyilvánosság biz-

tosítása a Kbt� előírásainak figyelembevételével

– a Közgazdasági Iroda vezetője, vagy az általa delegált személy, vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külső szak-
értő,

– jogi szakértelemmel rendelkező személy,
– hivatalos közbeszerzési tanácsadó (amennyiben az adott eljárásba bevonásra kerül)�
6�   A bizottsági tagok kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt� ide vonatkozó rendel-
kezéseit� Egy Bíráló Bizottsági tag többféle szakértelemmel is rendelkezhet� A Bizottság megalakulását megelőzően 
részletesen ismertetni kell a tagokkal az összeférhetetlenségi és titoktartási előírások tartalmát és annak következmé-
nyeit�
7�   A Döntéshozó a Bíráló Bizottságba a kötelező tagokon kívüli más tagot/tagokat is delegálhat�
8�  A Bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a Bizottság munkájában és a Bizottsági üléseken� Ameny-
nyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is képtelenné válik (betegség, szabadság stb�), köteles azonnali 
hatállyal jelezni azt a közbeszerzési koordinátornak, aki gondoskodik a helyettesítés kezdeményezéséről a delegálónál�
9�  A Bizottság feladatai:
– eljárási rezsim és típus meghatározása, mely során figyelembe kell venni, hogy az Ajánlatkérő szempontjából ösz-

szességében legelőnyösebb, a felelős gazdálkodást leginkább szolgáló eljárási forma kerüljön kiválasztásra,
– felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
– értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében,
– releváns határidők, határnapok megjelölése (ide értve az egyes hatáskörök gyakorlóira vonatkozó határnapot és 

határidőt is),
– dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a szerződéstervezetre (szerződési 

feltételekre), 
– kiegészítő tájékoztatás megadása,
– az esetleges konzultáción, helyszíni bejáráson a Bíráló Bizottság legalább két tagja köteles részt venni,
– részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontásán történő részvétel, 
– a bontásról, konzultációs, valamint a helyszíni bejárásról jegyzőkönyv elkészítése és az érintetteknek történő meg-

küldése� 
A Bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a 
bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés�
• Döntés a következő témákban:

o Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) alkalmassága, alkalmatlansága�
o Ajánlattevő(k)/részvételre jelentkező(k) kizárása�
o Ajánlat(ok)/részvételre jelentkezés(ek) érvényessége, érvénytelensége�
o Az érvényes ajánlatok eljárást megindító felhívásban leírtak szerinti értékelése (pontozása)�

• A Döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt beszerzésről és nyertes Ajánlattevő 
személyéről (döntési javaslat megtétele)� 

• Szakmai támogatás biztosítása jogorvoslati eljárás esetén (a Bizottság mandátumának megszűnése után is), 
együttműködés a jogi képviselővel, hivatalos közbeszerzési szakértővel�

10�  A Bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők:
· Összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtétele�
· Az Ajánlatok kiértékelése és pontozása (alkalmasság, érvényesség, illetve a részszempontok alapján), a Kbt� 22�§ 

(4) bekezdés szerinti bírálati lap elkészítése�
11� A Bíráló Bizottság a munkarendjét úgy határozza meg, hogy megfelelő időt biztosítson a döntéshozatalra�

11. pont
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda 
1� A Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodák a Hivatal ügyrendjében megjelölt szervezeti 
egységek lehetnek�
2� A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda kötelezettsége, hogy a feladatkörében felmerülő 
beszerzési igényt a Közbeszerzési koordinátorral minősíttesse, melynek eredményeként megállapított kód meghatá-
rozza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt� szempontjából egybeszámítandó beszerzést� 
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· Az eljárás lezárását követően a lebonyolító szervezeténél keletkezett iratok bekérése és elhelyezése az eljárás dosz-
sziéjában

· Együttműködés a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, munkájának segítése
· A közbeszerzési eljárás eredeti, a jogszabályokban meghatározott szerveknek (Közbeszerzési Döntőbizottság, 

Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság) megküldött iratairól 
másolatot készít és lefűzi az eljárás dokumentumait tartalmazó dossziéban� 

· közbeszerzési kérdésekben szakmai állásfoglalás bekérése, a Kbt� előírásainak szakszerű gyakorlati alkalmazása, 
jogalkalmazást segítő kiadványok beszerzése

· közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság, 
valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek, ítélkezési gyakorlatának megismerése

· Felelősségi köre kiterjed a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele nélkül lefolytatott eljárások esetén az 
eljárás teljes körű lebonyolítására�

14. pont 
más ajánlatkérőkkel együttesen, illetve más ajánlatkérők javára lefolytatott eljárások szabályai
1�  Amennyiben Érd MJV Önkormányzata a Kbt� 21�§ (2) illetve (3) bekezdésének alkalmazásával más ajánlatkérő 
javára (vagy más ajánlatkérő javára is) folytat le közbeszerzési eljárást, úgy jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkal-
mazni az alábbiak szerinti eltéréssel�
2�  Más ajánlatkérő javára (is) szolgáló közbeszerzési eljárás megvalósítására csak abban esetben kerülhet sor, ha az 
eljárás lefolytatására irányuló meghatalmazás és a felek közötti megbízási szerződés/együttműködési megállapodás 
aláírásra került� 
3�  A (2) pont szerinti megállapodásban a közbeszerzési eljárással érintett feleknek rendelkezniük kell
– a beszerzés pontos műszaki tartalmának meghatározásáról, a becsértékről ill� annak megállapítási módjáról
– a költségelőlegezés,- térítés módjáról, esetleges díjmegállapításról
– a bíráló bizottság összetételéről, a bírálati szempontok meghatározásáról
– a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékéről
– jelen Közbeszerzési Szabályzat alkalmazásának kötelezettségéről
– a Bíráló Bizottság döntési javaslatát követő döntéshozatali eljárásról, ill� a döntéshozó személyéről�

15. pont
közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása
1�  Annak megítélése, hogy a szerződés módosítása megtörténhet-e, illetve a szerződés módosítása új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a Közbeszerzési koordinátor feladata� A módosítás elbírálásakor a koordi-
nátornak figyelembe kell vennie a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező iroda igényeit és indokait, 
(pl� a határidőkre, illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan) továbbá – amennyiben ilyen bevonásra került 
– a hivatalos közbeszerzési tanácsadó állásfoglalását�
2�  A Közbeszerzési koordinátor feladata a közbeszerzési szerződések módosításának, valamint adott esetben az erről 
szóló tájékoztatónak az elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás�
3�  Ha a szerződésmódosítási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor a Kbt� és jelen 
szabályzat szerint kell megfelelően eljárni�

16. pont
Jogorvoslati eljárások támogatása
1� A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok kezelése a BB és a Döntéshozó hatáskörébe tartozik, mely-
hez a megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy megfelelő jogi-közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szak-
embert kell a szerződésében maghatározott módon igénybe venni�
2� A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a közbeszerzési koordinátor állítja össze és haladéktalanul a meg-
bízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó, vagy a képviseletet ellátó személy, illetve szükség esetén a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, Közbeszerzési Hatóság, Európai Bizottság, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság rendel-
kezésére bocsátja�

· a beszerzés minősítő kódjának meghatározása és rávezetése a beszerzést minősítő lapra
· a Forrás Pénzügyi Rendszerből adatok leszűrése az egybeszámítás szabályainak alkalmazásához 
· a Forrás Pénzügyi Rendszerben történő lekérdezés alapján a beszerzési igények minősítése
· javaslat a közbeszerzési eljárások felelősségi rendjének meghatározására
· az adott eljárás felelősségi rendjéhez igazodóan a szükséges dokumentumok elkészítése, előkészítése, illetve intéz-

kedés megtétele
· ellátja a Bíráló Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat és a Bíráló Bizottság működé-

sével kapcsolatos koordinációs (elnöki) feladatokat
· a Bíráló Bizottság ülésein jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás, illetve 

adott esetben dokumentáció elfogadásáról szóló határozatokat, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos ütemtervet

· gondoskodik az adott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által készített 
eljárást indító hirdetmény, illetve adott esetben dokumentáció tervezetének megküldéséről a Bíráló Bizottság ösz-
szes tagjának� Kifogás, illetve ellentmondás esetén a dokumentumok kijavításáról a Közbeszerzési koordinátor 
gondoskodik�

· szükség esetén a hirdetmények feladása, hirdetményellenőrzés díjának átutalása érdekében intézkedés a Közgaz-
dasági Iroda felé

· e-mailben értesítés küldése a honlapon közzétett dokumentumok elérhetőségéről azon potenciális gazdálkodó 
szervezeteknek, akik erre irányuló igényüket korábban írásban (vagy e-mailben) jelezték�

· szükség esetén a dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlattevők számára,
· az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a Bíráló Bizottság tagjaihoz való eljuttatása, a beszerzést a közbeszer-

zés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező irodának, illetve a kérdés megválaszolásában hatáskörrel rendelke-
ző szervezeti egységnek vagy szakértőnek

· a hirdetmények megjelenésekor értesítés megküldése a Bíráló Bizottsági tagoknak a megjelenésről és az eljárás 
főbb időpontjairól

· megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az Önkormányzat által kiküldöttel
· tárgyalásos eljárásoknál az Ajánlatkérő képviselete
· az összegezés tervezetét, valamint a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet a Döntéshozó-

nak döntéshozatalra átadja
· a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződéskötés koordinálása annak mindkét fél általi aláírásáig, a 

Hivatal vonatkozó szabályzatában foglaltak figyelembevételével
· a közbeszerzési eljárással megkötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatás 
· jogorvoslati eljárás esetén Ajánlatkérő képviseletét ellátó hivatalos közbeszerzési tanácsadó, illetve jogi képviselő 

munkájának támogatása
· a Bíráló Bizottság működésével összefüggő minden irat megőrzésével, archiválásával, rendelkezésre bocsátásával 

kapcsolatos feladatok ellátása
· jegyzőkönyv készítése az adott eljárás felelősségi rendje szerint:

o minden Bizottsági ülésről
o helyszíni bejárásról / konzultációról
o az ajánlatok bontásról

· kimenő faxok, levelek aláíratása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel)
· visszaérkező tértivevények, faxigazolások archiválása, annak ellenőrzése, hogy a faxigazolásokon a továbbítás 

„eredményes” volt-e
· az eljárás lezárásakor az ajánlatok összes példányának begyűjtése a Bizottság tagjaitól
· A dokumentálási szabályok figyelemmel kísérése és betartatása
· a Kbt� előírásai szerint közzéteendő dokumentumok elektronikus továbbítása az önkormányzati honlap szerkesz-

tőségének� 
· A közbeszerzési eljárások egymástól elkülönített rendszerezése, az eljárás során keletkezett dokumentumok idő-

rendben történő nyilvántartása� Valamennyi közbeszerzési eljárás dokumentumait tartalomjegyzékkel ellátott 
dossziéba kell lefűzni� Minden egyes dokumentum önálló iktatószámmal rendelkezik� 
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1. számú melléklet

BeszerzÉs mInŐsÍTŐ laP
 (új igény minősítésére)

Beszerzést igénylő szervezeti egység

Kapcsolattartó neve, telefonszáma

Beszerzés tárgya

Beszerzés minősítő kódja

Beszerzés mennyisége 
Beszerzés becsült értéke, 
megállapításának módja
Munka, szállítás tervezett kezdete
Szerződés aláírásának tervezett dátuma

Szerződés időtartama 

Javasolt szállító(k) megnevezése 
(meghívásos eljárás esetén)

Az adott évben a hasonló tárgyú 
beszerzések becsült összértéke az igénylő 
szervezetnél:
A közbeszerzési minősítés kért határideje

Érd,
…………………………�� ……………………………��

Irodavezető Átvevő 

Beszerzés tárgyának Kbt� minősítése

Megjegyzés:

Minősítő aláírása dátum 

3� Az Ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag   eljuttatása az illetékes 
szervek számára a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, vagy a képviseletet ellátó személy feladata� 
4� Az Ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a Döntéshozó köteles a beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező iroda vezetőjét, vagy a megbízott szakmai szakértőt, illetve az eljárás Bíráló Bizottságá-
nak tagjait az eljárásba bevonni�

III. kÖzBeszerzÉsI elJárások ellenŐrzÉsÉnek rendJe

17. pont
közbeszerzési eljárások ellenőrzése 
1�  A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr, illetve a Jegyző hatás-
körébe tartozik, a Belső ellenőrzés éves munkaterve szerint történik� 
2�  Az ellenőrzés kiterjed az eljárások, valamint az eljárás során keletkezett dokumentumok rendszerezésének sza-
bályszerűségére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére�
3�   A közbeszerzések monitoring rendszerben történő ellenőrzése a Jegyző hatáskörébe tartozik�

18. pont
záró rendelkezések 
1�  Az Ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és szervezetek kötelesek a vonat-
kozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük 
elvárható gondossággal eljárni�
2�  Jelen szabályzat 2012� február 24� napján lép hatályba� Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbe-
szerzési eljárások esetében is alkalmazni kell� Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 138/2011� (IV� 28�) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályát 
veszti�
 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester
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3. számú melléklet

megBÍzÓleVÉl
részére

a megbízás tárgya:  Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában való részvétel
a közbeszerzési eljárás tárgya:  
a megbízás időtartama: 
a megbízottra vonatkozó általános szabályok:
A Bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt�) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtá-
sáért�
A Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, a bizottsági dön-
tések meghozatalában való közreműködés� 
munkáját a közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!
Érd, 
 döntéshozó

a megbízást elfogadom/ aláírás kelte:

2. számú melléklet

leHÍVásI IgÉny

meglévő szerződés (keretmegállapodás)  terhére történő lehíváshoz

Beszerzést igénylő szervezeti egység

Ügyintéző neve, telefonszáma

Vonatkozó szerződés (keretmegállapodás) megnevezése

Beszerzés tárgya

Beszerzés mennyisége

Beszerzés becsült értéke 

Munka, szállítás tervezett kezdete

Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:

A teljesítés helye 

Érd, …��������������������

Csatolt mellékletek:
– a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés    teljesítésével kap-

csolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok 
– költségvetési kiírás 
 irodavezető 

A közbeszerzési eljárás fedezete a ��� évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�
közgazdasági irodavezető /aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:
jegyző/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
döntéshozó/aláírás kelte
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5. számú melléklet

JelenTÉs a szerzŐdÉs TelJesÍTÉsÉrŐl

Szervezeti egység:
Ügyintéző neve, telefonszáma:
A szerződés meghatározása:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe:
A szerződéskötés időpontja:
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
A szerződést módosították-e:
Egyéb információk:
Érd,                                                                  
 irodavezető

4. számú melléklet

kÖzBeszerzÉsI elJárás elŐkÉszÍTÉsÉT IndÍTÓ  dokUmenTUm

Beszerzést igénylő szervezeti egység:
Ügyintéző neve, telefonszáma:
Beszerzés tárgya:
(Amennyiben releváns), annak bejelentése, hogy a közbeszerzés az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóvá-
hagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011�(III�25�) ÖK rendelet hatálya alá tartozik�  Igen/Nem
Engedélyezési/célokmány száma:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés becsült értéke:
Becsült érték megállapításának alapjául szolgáló dokumentumok:
Munka, szállítás tervezett kezdete:
Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:
A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés teljesítésével kapcso-
latos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok: 
Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve pénzügyi alkalmasság):
Értékelési (rész)szempontok és azok súlyának meghatározása az ajánlatok értékelésében:
Az eljárásba bevonandó külső szakértő:
Csatolt mellékletek:
(1) műszaki/tender dokumentáció  …pl
(2) költségvetési kiírás …pl

Érd,    
 irodavezető

A közbeszerzési eljárás fedezete a … évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�
A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ��� évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított�
közgazdasági irodavezető/aláírás kelte 
A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:
jegyző/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
döntéshozó/aláírás kelte
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FÜggelÉk

minősítő kódok
árU
á1 Mezőgazdasági és kertészeti termékek
á2 Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék
á3 Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek
á4 Erdészeti és fafeldolgozási termék
á5 Tüzelőanyagok
á6 Kőolaj, kőszén és olajtermékek
á7 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia
á8 Homok és agyag
á9 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
á10 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
á11 Különleges ruházat és kiegészítő
á12 Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek
á13 Lábbelik
á14 Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák
á15 Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek
á16 Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus
á17 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
á18 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
á19 Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek
á20 Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók
á21 Tinták
á22 Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru
á23 Különféle nyomtatott termékek
á24 Finomkémiai és különféle vegyipari termékek
á25 Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével
á26 Számítógépek és tartozékaik
á27 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
á28 Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek
á29 Világítóberendezések és villamos lámpák
á30 Villamos berendezések és készülékek
á31 Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek
á32 Rádió-távbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések
á33 Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
á34 Hálózatok
á35 Távközlési berendezések és kellékek
á36 Testápoló termékek
á37 Gépjárművek
á38 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
á39 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
á40 Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik
á41 Vészhelyzeti és biztonsági berendezések
á42 Egyéni és támaszfelszerelés

á43 Hangszerek és hangszeralkatrészek
á44 Sportcikkek és felszerelések
á45 Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök

6. számú melléklet

Összeférhetetlenségi, titoktartási és
szakértelmi  nyilatkozat

Alulírott 
Név:
Lakcím: 
An: 
mint a Bíráló Bizottság tagja
az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata�/ Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u� 1-3�) 
ajánlatkérő által megindított
………………………………………………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszer-
zésekről szóló 2011� évi CVIII� törvény (Kbt�) a 24�§ (4) bekezdése alapján 
k i j e l e n t e m
hogy velem szemben a Kbt� 24� § -ában meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn�
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott 
a Ptk� 81�§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként 
kezelem, az eljárással kapcsolatos közbeszerzői titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt 
követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom�
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkez-
ményeiről� 
Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a Bíráló Bizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését 
lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és tudomásul veszem, hogy a Kbt� 22� §-ában foglaltak 
alapján a Bíráló Bizottság tagjaként a többi taggal együttesen a döntéshozó elé terjesztett javaslatok megalapozottsá-
gáért felelek� 
Kijelentem továbbá, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti*, jogi*, közbeszerzési*, pénzügyi* szakértelemmel rendelke-
zem (Kbt� 22�§ (3)bekezdés)�
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen 
és napon írom alá�
Érd, dátum
aláírás
· a megfelelő szakértelmet jelölő szavakat alá kell húzni
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sz22 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
sz23 Mérnöki szolgáltatások
sz24 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
sz25 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
sz26 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
sz27 Vízellátási és hulladékkezelési tanácsadó szolgáltatások
sz28 Hardver-tanácsadási szolgáltatások
sz29 Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
sz30 Adatkezelési szolgáltatások
sz31 Internetszolgáltatások
sz32 Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások
sz33 Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások
sz34 Közigazgatási szolgáltatások
sz35 Közösségi szolgáltatások nyújtása
sz36 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások
sz37 Kertészeti szolgáltatások
sz38 Jogi szolgáltatások
sz39 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
sz40 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
sz41 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
sz42 Irodai kisegítő szolgáltatások
sz43 Munkaerő-toborzási szolgáltatás
sz44 Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai
sz45 Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások
sz46 Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások
sz47 Elemi oktatási szolgáltatások
sz48 Középiskolai oktatási szolgáltatások
sz49 Felsőoktatási szolgáltatások
sz50 Felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások
sz51 Képzési szolgáltatások
sz52 Egészségügyi szolgáltatások
sz53 Állat - egészségügyi szolgáltatások
sz54 Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások
sz55 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
sz56 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
sz57 Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken és kapcsolódó szolgáltatások
sz58 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
sz59Takarítási és higiéniai szolgáltatások
sz60 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
sz61 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
sz62 Szórakoztatási szolgáltatások
sz63 Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások
sz64 Sportszolgáltatások
sz65 Tagsággal rendelkező szervezettel kapcsolatos szolgáltatások
sz66 Különféle szolgáltatások

á46 Kézműves és művészeti segédanyagok
á47 Optikai műszerek
á48 Bútorok
á49 Lakberendezési cikkek
á50 Textiláruk
á51 Háztartási készülékek
á52 Tisztító- és fényezőtermékek
á53 Természetes víz
á54 Mechanikai erő előállítására és használatára szolgáló gépek
á55 Hűtő- és szellőzőberendezések
á56 Építőanyagok és kapcsolódó termékek
á57 Szerkezeti elemek
á58 Kábel, huzal és kapcsolódó termékek
á59 Különféle megmunkált termékek és kapcsolódó áruk
á60 Szerszámok, zárak, kulcsok, pántok, rögzítők, lánc és rugók
á61 Tartályok, víztárolók és konténerek; fűtőtestek és kazánok központi fűtéshez
á62 Festékek, lakkok és masztixgyanták
á63 Építési kő, mészkő, gipsz és palakő
á64 Iparspecifikus szoftvercsomag
á65 Hálózati, internet- és intranet-szoftvercsomag
á66 Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és termelékenységnövelő szoftvercsomag
á67 Kereskedelmi és személyes tranzakciókezelő szoftvercsomag
á68 Kommunikációs és multimédiás szoftvercsomag
á69 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
á70 Szoftvercsomag-alkalmazások
á71 Információs rendszerek és szerverek
á72 Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek
szolgálTaTás
sz1 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
sz2 Személyi számítógépek, irodai, távközlési és audiovizuális berendezések javítása, karbantartása és járulékos szol-
gáltatások
sz3 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
sz4 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
sz5 Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
sz6 Szállodaipari szolgáltatások
sz7 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
sz8 Étkezdei és élelmezési szolgáltatások
sz9 Kiskereskedelmi szolgáltatások
sz10 Közúti szállítási szolgáltatások
sz11 Vasúti szállítási szolgáltatások
sz12 Légi szállítás
sz13 Utazási irodák, utazásszervezők szolgáltatásai és idegenvezetői szolgáltatások
sz14 Postai és futárszolgáltatás
sz15 Távközlési szolgáltatások
sz16 Vízszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
sz17 Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
sz18 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
sz19 Banki és befektetési szolgáltatások
sz20 Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
sz21 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások
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8� A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a 
kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az 
eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

a 2/2012� számú polgármesteri utasítás szerint

9� Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid 
leírása és költségkalkulációja 

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

Önkormányzati tulajdon

11� A beruházáshoz szükséges megalapozó 
tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb� 
felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez 
szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, 
amelyekre a célokmány engedélyt ad
12� Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére 

Víz, villany, víz bekötve, szennyvízcsatorna hálózatra rá 
kell kötni

13� Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a 
kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14� Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az 
üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb�) 
Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, 
befejezése, stb�)

Várható időpont: 2013� július 31�

15� Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása 

Éves költségvetésben

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

17� A beruházás gazdasági értékelése 
(megtérülés ideje)

záradék: Érd megyei Jogú Város közgyűlése 52/2013. (II.28.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2013. február 28.

 T. mészáros andrás
 polgármester
 helyett
 segesdi János 
 alpolgármester

Melléklet a Közgyűlés 52/2013. (II.28.) határozatához

Célokmány

1� A beruházó megnevezése  és címe: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2� A beruházás megnevezése, jellege: 
- beruházás 
- felújítás 
- árubeszerzés
- szolgáltatás megrendelés 

Épület felújítás, belső átalakítással

3� A beruházás célja és szükségességének indoklása 
háziorvosi rendelő kialakítása

4� A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 
területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb� ): 

Érd, Kossuth L� u� 42-2� 
15737/2 hrsz

5� A beruházás műszaki leírása, a választott 
megoldások indoklása 

Vízszigetelés főfalaknál 596�000�-
Nyílászárók cseréje 495�000�-
Beltéri ajtók cseréje 485�000�-
Belső hideg burkolás kb� 120m2 620�000�-
Tetőbontás, új szerkezet cserépelhelyezés: 1�950�000�-
Külső hőszigetelés Drivyt rendszerrel 130m2 670�000�-
Külső járda készítés 240�000�-
Belső válaszfalak bontása, építése 685�000�-
Fűtés, víz, csatorna kiépítése, szerelvények 2�120�000,-
Belső festés, mázolás 479�000�-
Szélfogó és előtető kialakítása, 700�000�-
Villanyszerelés, vezetékek, kapcsolók, lámpatestek 
1�190�000-
Parkoló kialakítása, kertrendezés 1�000�000�-
Kerítés, kapu  építése 700�000�-
Tartalék ~ 10%

6� A becsült költségek részletes bemutatása:
- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 
(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó 
szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)
- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, 
műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi 
megállapodás, stb�)  

Várható összes költség kb� nettó 13�500�000�-

7� A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 
- intézményi költségvetés 
- önkormányzati költségvetés
- központi költségvetési támogatás, elkülönített 
állami pénzalap, decentralizált támogatás 
- egyéb (átvett pénzeszközök, stb�): 

Önkormányzati költségvetés
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Melléklet a Közgyűlés 55/2013. (II.28.) határozatához

szállÍTásI És egyÜTTműkÖdÉsI szerzŐdÉs

amely létrejött egyrészről Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256; sta-
tisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
képviseletében: T� Mészáros András polgármester,
másrészről a dr. Card szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 
152� H� ép�, Cégjegyzékszám�: Cg�: 01-09-952307, Adószám: 23087110-2-43), mint szállító (a továbbiakban: Szállító 
) képviseletében: Magyar Attila ügyvezető
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. a szerződés tárgya: 6211 db, egyedi arculatelemmel ellátott egészségkártya (a továbbiakban: Kártyák) gyár-
tása és leszállítása, a Megrendelő tulajdonába adása, a Dr� Card Önkormányzati Egészségkártya Program 
keretében�

2. a szállító fő kötelezettségei a következők:
2�1 A jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerződésszerű teljesítése, így a Kártyák legyártása és a 

Megrendelő által meghatározott helyre történő leszállítása a jelen szerződésben meghatározott mennyiségben, 
a jelen szerződésben meghatározott vételáron és a jelen szerződésben meghatározott határidőre�

2�2 A Kártyákra vonatkozó mindennemű tájékoztatás megadása, mind a szerződés előkészítése, mind annak tar-
tama alatt�

2�3 A Szállító a tőle elvárható legmagasabb színvonalon végzi el a szerződésben foglalt kötelezettségeit�
2�4 A Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult semmilyen értékesítési vagy mar-

keting kiadványban, reklámban használni a Megrendelő nevét, lógóját, tevékenysége során csak saját nevében 
járhat el�

2�5 A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elkészíti és megküldi a Megrendelőnek az Ön-
kormányzati Egészségkártya Programban a jelen szerződésben foglalt kötelezettségekre vonatkozóan ütem-
tervét�

2�6 A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elkészíti és megküldi a Megrendelő részére az 
egészségkártya használatához kapcsolódó részletes ismertetőt és egyéb kapcsolódó anyagokat�

2�7 A Szállító a Megrendelő által küldött írásos megrendelő kézhezvétele napjától számított 7 napon belül elké-
szíti és megküldi a Megrendelőnek az egyedi egészségkártyák látványterveit a Megrendelő által adott képek és 
logók felhasználásával� A látványtervek az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés idő-
pontjában (activity vagy delivery report) számítanak kézbesítettnek�

2�8 A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által írásban jóváhagyott végleges látványterv kézbesítésétől számított 
14 napon belül 300 Ft+ Áfa darabonkénti egységáron leszállítja a Kártyákat a Megrendelő részére�

2�9 A Szállító vállalja, hogy a Kártyáknak a Megrendelő részére történő tulajdonba adása után közreműködik a 
Megrendelővel egy kapcsolódó sajtótájékoztató megszervezésében�

2�10 A Megrendelő vállalja, hogy a szerződésben foglaltakat a tőle elvárható legmagasabb színvonalon teljesíti�

3. a megrendelő fő kötelezettségei a következők: 
3�1 A Kártyák ellenértékének megfizetése a megrendelést követően számla ellenében�
3�2 A Megrendelő köteles a Szállító tevékenységének végzéséhez szükséges információkat a Szállító rendelkezésé-

re bocsátani�
3�3 A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidőben 6211 db, egyedi, önkormányzati arculatelemekkel ellá-

tott egészségkártya megrendelésére írásos megrendelőt küld a Szállítónak�

Melléklet a Közgyűlés 54/2013. (II.28.) határozatához

az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó 
környezeti Vizsgálat keretében készülő környezeti Értékelés javasolt tematikája

A Környezeti Vizsgálat tervi alátámasztó munkarésze a Környezeti Értékelés, melynek tematikáját a Közgyűlés – a 
Korm� rendelet 4� számú mellékletének figyelembe vételével – a következőképpen javasolja meghatározni:
1� a településrendezési tervet megalapozó előkészítő folyamat környezeti szempontú összefoglaló értékelése,
2� a településrendezési terv előkészítése során kitűzött célok lokalizálásának alternatívái és ezek környezeti szem-

pontú minősítése;
3� a településfejlesztési célú terület-igénybevétel, a területfelhasználási változások jellege és mértéke, illetve ezek vár-

ható környezeti hatásai;
4� a várható környezeti hatások kezelése a településszerkezeti terv szintjén: környezeti szempontok érvényesítése 

területfelhasználási és szerkezeti struktúrában, illetve a jóváhagyó TSZT - határozat szövegében;
5� a várható környezeti hatások kezelése a helyi építési szabályzat szintjén: környezeti szempontok érvényesítése a 

szabályozási tervben, illetve a jóváhagyó HÉSZ - rendelet szövegében;
6� a tervezés kapcsán várható környezeti hatások és szükséges környezetvédelmi intézkedések lényegi összefoglalása�
7� az előzetes véleménykérési eljárás során a környezet védelméért felelős szervek által kiemelten fontosnak tartott 

szempontokra a Környezeti Értékelés készítése során ki kell térni� Ezek a témakörök:
– a településfejlesztés és az ökológia környezeti (ökológia hálózati) összefüggései, az ökológiai értékek védelme,
– természeti értékek részletes elemzésének összefoglalása, a botanikai és zoológia meglapozó tanulmány eredmé-

nyeinek településrendezési szempontú értékelése,
– a térségi környezetvédelmi övezetek előírásainak településrendezési hatásai�
8� a környezeti értékelés lényegre törő és közérthető összefoglalása�
 A Környezeti Értékelés javasolt tematikája a kormányrendelet 7�§ (1) bekezdésében meghatározott eljárás folya-

mán a környezet védelméért felelős szervek ajánlásainak megfelelően változhat� 
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8. a szerződésszegés és következményei valamint a szerződés megszűnésének módjai:
8�1 A Szállító nem köteles kártérítést fizetni, illetve nem szűnik meg a szerződés amennyiben a késedelmes telje-

sítés igazoltan vis maior (a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, a Felek érdekkörén kívül 
eső elháríthatatlan esemény) következménye�

8�2  A Szállító a Vis maior tényéről köteles a Megrendelőt értesíteni, és annak részleteiről tájékoztatni� A szerző-
désben foglalt határidők a Vis Maior időtartamával – de maximum 30 nappal – meghosszabbodnak� Ameny-
nyiben a Szállító a Vis Maior következtében 30 napon túli késedelembe esik, a Megrendelő elállhat a szerződés 
nem teljesített részétől a Szállítónak írásban elküldött értesítésével� Vis maior esetében mindkét fél maga viseli 
a nála felmerült károkat�

8�3 A Szállító szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (különösen 
késedelmes teljesítés miatt kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte, a Kártyák rendeltetésszerű használatra 
való alkalmatlanságának megállapítása, felszólítás ellenére a szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyi-
kének nem teljesítése, ha a Szállító ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult illetőleg fizetésképtelenné 
vált) a Vis Maior kivételével a Megrendelő jogosulttá válik:

· kötbér érvényesítésére (hibás illetve késedelmes teljesítés esetén),
· meghiúsulási kötbérigényének érvényesítésére (meghiúsulás esetén),
· kártérítés követelésére,
· a szerződéstől való elállásra,
· a szerződés azonnali hatályú felmondására�

9. kötbér:
9�1 A Szállítót terhelő kötbér fajtái:
· késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér (Ha a Szállító neki felróhatóan nem teljesíti a szerződésbe 

foglalt kötelezettségeit a rögzített határidőre, a teljesítés megtörténtéig, de legfeljebb 30 napig köteles napi 1% 
kötbért fizetni a Megrendelő részére� A Kötbér számításának alapja a szerződésben rögzített vételár bruttó 
összértéke)

·  meghiúsulás esetén fizetendő kötbér (A Megrendelő a vállalt teljesítési határidő utolsó napját követő 30 na-
pot meghaladó késedelem, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja 
a teljesítés meghiúsulását� Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani� 
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződéses vételár bruttó összértéke, mértéke annak 25%-a�)

10. a Felek kapcsolattartása, együttműködés:
10�1 � Szállító részéről kijelölt kapcsolattartó és elérhetőségek:
 Sebők István
 Telefon: +36 20 349 9941
 E-mail: seboki@drcard�hu
10�2 � Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó és elérhetőségek:
 Segesdi János
 Telefon: +36 23 522 313
 E-mail: alpolgarmester@erd�hu 

11. egyéb, jogviták rendezése:
11�1 � A jelen Szerződéshez egy darab melléklet tartozik, mely a Megrendelő részére előállítandó Dr� Card egészség-

kártya leírását tartalmazza és az a szerződés elválaszthatatlan részét képezi�
11�2 � A Szállító és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült minden nézet-

eltérést, vitát először békés úton, egymás között, közvetlen tárgyalással próbálnak rendezni�
11�3 � Ha a Felek a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a Szerződésből 

eredő jogvitájukat, úgy a Megrendelő székhelye szerinti rendes Bíróság jogosult a jogvitát véglegesen rendezni� 
11�4 � A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959� évi IV� 

törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak�

3�4 A Megrendelő a számára kézbesített látványtervek értékeléséről- amennyiben a Megrendelő által a látványter-
vek elfogadásra kerültek azok jóváhagyásáról- a tervek kézbesítésének napjától számított 7 munkanapon belül 
írásban nyilatkozik�

3�5 A Megrendelő vállalja, hogy a Kártyáknak a Megrendelő részére történő tulajdonba adása után közreműködik 
a Szállítóval egy kapcsolódó sajtótájékoztató megszervezésében�

3�6 A Megrendelő az egészségügyi különleges adatok tekintetében semmilyen nemű adatkezelési tevékenységet 
nem folytat�

4. a szállítandó kártyák ára:
4�1 A Szállítót a jelen szerződésben vállalt és szerződésszerűen teljesített tevékenységéért mindösszesen 

1.863.300,- Ft+áFa, vagyis összesen bruttó 2.366.391,- Ft , azaz kétmillió-háromszázhatvanhatezer-
háromszázkilencvenegyforint ellenérték illeti meg (a továbbiakban : vételár )�

4�2 A Kártyák darabonkénti egységára 300 Ft + ÁFA�
4�3 A vételár tartalmazza a Megrendelő részére reprezentációs célból fenntartott és jelen szerződés aláírásának 

napján átadásra kerülő 250 darab egészségkártyát és 250 darab egyéves érvényességű e-Karton szolgáltatást� 

5. Fizetéssel kapcsolatos feltételek:
5�1 A jelen szerződésben meghatározott Vételár összege a szerződés időtartama alatt kötött, semmilyen jogcímen 

nem emelhető�
5�2 A jelen szerződésben meghatározott Vételáron túl a Szállító semmilyen, a jelen szerződésbe foglalt feladatok 

teljesítésével összefüggő egyéb igényt vagy követelést nem érvényesíthet�
5�3 A Megrendelő a vételárat a teljesítést követően, teljesítésigazolás megléte esetén köteles megfizetni� A Megren-

delő, a Szállítót megillető vételár kifizetéséről a teljesítésigazolás és a  Kártyák megrendelése alapján kiállított 
számlának a Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedik, oly módon, hogy a vétel-
árat a Szállító számlájában megjelölt pénzforgalmi számlaszámra utalja�

5�4 A Vételár megfizetése magyar forintban (HUF) történik�
5�5 A Szállító a számlát az alábbi címre köteles megküldeni: 2030 Érd, Alsó u� 1�
5�6 A Számlán szerepelnie kell a Szállítás dátumának is�

6. a teljesítés helye, módja határideje:
6�1 A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító a teljesítési helyre leszállítja az egészségkártyákat és 

dokumentálhatóan teljesülnek az átadási-átvételi követelmények és Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolást�
6�2 A teljesítés helye: 2030 Érd, Alsó u� 1�
6�3 A Szállító köteles a látványtervek Megrendelő általi írásos jóváhagyásának kézbesítésétől számított két héten 

belül leszállítani a Kártyákat a teljesítés helyére�
6�4 A Szállító a Kártyák átadásának napjáról legkésőbb a szállítás napját megelőző 4 nappal köteles a Megrendelőt 

írásban tájékoztatni�
6�5 A Szállító szerződésszerű teljesítésének igazolása a szállítólevélnek a Megrendelő és a Szállító általi együttes 

aláírásával történik�
6�6 A teljesítésigazolás a szerződésszerű teljesítés napjától számított 7 munkanapon belül visszaküldésre kerül a 

Szállító részére� A teljesítésigazolás kiállítására körmöczi Józsefné Humán Iroda vezető�
6�7 Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szállító számára bármikor, bármilyen olyan körülmény áll elő, 

amely akadályozza az időben történő teljesítést, arról haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt, 
valamint külön ki kell térnie a késedelem tényére, és annak elhúzódásának okaira és várható időtartamára�

7. szavatosság:
 A Szállító szavatolja, hogy az általa gyártott és leszállított Kártyák azonos minőségűek, mentesek mindenfajta 

kivitelezési hibától�
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1. számú melléklet

dr. Card egÉszsÉgkárTya leírása:
A dr. Card egészségkártya egy bankkártya nagyságú kártya, amely kitöltve tartalmazza tulajdonosa legfontosabb 
egészségügyi és személyes adatait, valamint a baleset, rosszullét esetén értesítendők elérhetőségeit� Így sürgősségi ellá-
tás esetén a kezelőorvosa azonnal megkapja pácienséről azon információkat, amely a kezeléséhez szükséges� Minden 
kártya egyedi kártya azonosító számmal van ellátva� A Kártyák felhasználói kézhezvételét követően a felhasználónak 
lehetősége van a Kártyák egyedi azonosító száma alapján a Kártyán szereplő adatait a www�drcard�hu internetes ol-
dalon található elektronikus adatbázisba feltölteni�
az alábbi adatok feltüntetésére van lehetőség az egészségkártyán: 

· Név 
· Születési hely, idő 
· Taj szám 
· Személyi igazolvány szám 
· Baleset esetén értesítendő személy elérhetőségei 
· Kezelő- vagy háziorvos neve és telefonszáma
· Vércsoport
· Vérátömlesztés
· Cukorbetegség
· Magas vérnyomás
· Korábbi szívinfarktus 
· Szívritmus szabályozó 
· Syncumar kezelés
· Vérzékenység
· Veseelégtelenség 
· Májelégtelenség
· Asztma 
· Epilepszia 
· Gyógyszerallergia 
· Allergia 
· Egyéb fontos információk

dr. Card egészségkártya fedőlap: 
 

A Felek a jelen szerződést, 3db eredeti példányban, elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták�

Kelt:……………………………

 Szállító képviseletében: Megrendelő képviseletében:
 dr. Card kft. Érd megyei Jogú Város Önkormányzata

 Képviseli: Képviseli:
 Magyar Attila T� Mészáros András
 Ügyvezetőt Polgármester  

Melléklet:
1� sz� Dr Card Vészhelyzeti Kártya leírás
2� sz� Megrendelő lap

Logózás
Szín: 6+0 

Nyomás technológia: ofszet 

Papír: 250 gr matt 

5,5 cm

8,5 cm
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2. számú melléklet

megrendelŐ laP

szállító adatai:

Cég neve: dr. Card szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152� H� ép

Telefon: +3620 349 9941

E-mail: seboki@drcard�hu

Adószám: 23087110-2-43

Cégjegyzékszám: Cg�:01-09-952307

Bankszámlaszáma: OBER BANK 18400010-03545859-50100014 

megrendelő adatai:

Név: Érd megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 2030 Érd, Alsó u� 1�

Törzsszám: 731256

Statisztikai számjel: 15731254-8411-321-13

Szállítási cím: 2030 Érd, Alsó u� 1�

Számlázási cím: 2030 Érd, Alsó u� 1�

Megrendelés dátuma:

E-mail: alpolgarmester@erd�hu

Telefon: +36 23 522 313

Megjegyzés:

Termék 
megnevezése

Egységár
(Bruttó)

Egységár
(Netto)

Mennyiség Nettó 
összesen

Áfa összesen Bruttó 
összesen

Dr� Card 
Egészségkártya

381 300 6211 1�863�300 503�091 2�366�391

FIZETENDŐ:

kelt:……………………………………………….

 a megrendelő képviseletében: a szállító képviseletében:

 Érd megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Card kft.
 képviseli: T. mészáros andrás Polgármester képviseli: magyar attila ügyvezető

dr. Card egészségkártya hátlap 
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