
ÉRDI 
VIII. évfolyam 14. szám 

  

KÖZLÖNY 
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 
 

 

 

 

 
I. RENDELETEK  
  
18/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2 

  
19/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

3 
  
21/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

4 
  
22/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

6 
  
  
II. HATÁROZATOK  
  
A Közgyűlés 2018. május 24-ei zárt ülésén hozott határozatok 7 
A Közgyűlés 2018. május 31-ei zárt ülésén hozott határozat 8 
A Közgyűlés 2018. június 28-ai ülésén hozott határozatok 9 
  
  
III. MELLÉKLETEK  
  
Melléklet a Közgyűlés 147/2018. (VI.28.) határozatához 20 
Mellékletek a Közgyűlés 150/2018. (VI.28.) határozatához 21 
Melléklet a Közgyűlés 151/2018. (VI.28.) határozatához 23 
Melléklet a Közgyűlés 152/2018. (VI.28.) határozatához 37 
Melléklet a Közgyűlés 153/2018. (VI.28.) határozatához 40 
Melléklet a Közgyűlés 154/2018. (VI.28.) határozatához 41 
Melléklet a Közgyűlés 158/2018. (VI.28.) határozatához 42 
Melléklet a Közgyűlés 161/2018. (VI.28.) határozatához 44 
Melléklet a Közgyűlés 162/2018. (VI.28.) határozatához 44 
  

 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                      VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2018. JÚLIUS 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

I. RENDELETEK 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

18/2018. (VII.5.)  

önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 

szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 

143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbiakat rendeli el: 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 

következő 2/A. §-sal egészül ki: 

,,2/A.§ E rendeletben a jogi személyekre megállapított szankciókat a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre is alkalmazni kell.”   

2. § A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 

elkövetőivel szemben közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szabható ki. A kiszabható helyszíni bírság 

alsó határa 10.000 forint, felső határa természetes személyek esetén 50.000 forint, jogi személyek esetén 

500.000 forint, de nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható közigazgatási 

bírság legmagasabb összegének negyede.” 

3. § A rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A közigazgatási, illetve helyszíni bírság megfizetésének határideje az arról szóló döntés közlésétől 

számított harminc nap.”  

4. § A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 

50.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 300.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a 

köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.” 

5. § A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6)  A köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdésének, a 29. § (1) bekezdésének, vagy a 34. §-ának közterületen 

történő megszegése esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.” 

6. § A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartások esetén, amennyiben azok közterületen 

történnek, helyszíni bírság kiszabásának van helye.” 

7. § A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 

150.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 300.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a helyi 

közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: közút rendelet) 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.” 

8. § A rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lép: 

„(3) A közút rendelet 7. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 15. §-ában foglaltak megsértése esetén helyszíni 

bírság kiszabásának van helye.”  

9. § A rendelet 

1. 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében és 14. §-ában az „50.000,- Ft-

ig” szövegrész helyébe a „200.000,- Ft-ig” szöveg,  

2. 4. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10., 11., 12., 15. és 16. §-ában a „100.000,- Ft-ig” 

szövegrész helyébe a „200.000,- Ft-ig” szöveg, 

3. 6. § (1) bekezdésében a „150.000,- Ft-ig” szövegrész helyébe a „200.000,- Ft-ig” szöveg, 
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4. 4. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében a „100.000,- Ft-ig” szövegrész helyébe a „2.000.000,- 

Ft-ig” szöveg, 

5.  14. §-ában a „200.000,- Ft-ig” szövegrész helyébe a „2.000.000,- Ft-ig” szöveg, 

6. 4. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 15. és 16. §-ában a „300.000,- 

Ft-ig” szövegrész helyébe a „2.000.000,- Ft-ig” szöveg, 

7. 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 10., 11. és 12.§-ában az „500.000,- 

Ft-ig” szövegrész helyébe a „2.000.000,- Ft-ig” szöveg,  

8. 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében az „1.000.000,- Ft-ig” szövegrész 

helyébe a „2.000.000,- Ft-ig” szöveg lép. 

10. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 15. napon 

lép hatályba.  

(2) A 2. § és a 9. § 2019. január 1. napján lép hatályba. 

11. §  Hatályát veszti a rendelet 16/A § (3) bekezdése. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                              polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. július 5. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                               jegyző 

* * * 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

19/2018. (VII.5.) 

önkormányzati rendelete 

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete 

szerint módosul. 

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

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                              polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. július 5. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                               jegyző 
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1. melléklet a 19/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 

 

I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 3. pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

[A bizottságok személyi összetétele és feladatai] 

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság 

biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, 

véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott 

feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak 

szerint: 

 

Elnök: Fülöp Sándorné 

  

Tagok: Antunovits Antal 

 Csornainé Romhányi Judit 

 Pulai Edina 

 Dr. Veres Judit 

Nem képviselő tagok: Bada Zoltán 

 Takács Éva 

 dr. Kováts Ferenc 

 Martin Norbert 

 

* * * 

 
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

21/2018. (VII.5.)  

önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) 

bekezdése az alábbi 9.4 alponttal egészül ki: 

[Az alapellátás formái:] 

„9.4 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,” 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7. § A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével 

(szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A gyermekjóléti 

alapszolgáltatásokon túl a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális 

munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot, valamint óvodai és iskolai szociális 

tevékenységet is biztosít.” 
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3. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. §  A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ a fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátását 

biztosítja.” 

4. § A Rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.” 

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

6. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 

7. § Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 3. § (3) bekezdés 8. és 12. pontja, 

b) 12. § (2) bekezdése. 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                              polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. július 5. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                               jegyző 

 
1. melléklet a 21/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége  

 

  (Áfa nélkül Ft-ban) 

Intézmény 
Nyersanyag 

norma 
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora 

Bölcsőde 428 112 49 176 91 0 

Bölcsődei diétás 
étkezés 643 178 57 222 186 0 

Óvoda 455 0 98 262 96 0 

Óvodai diétás étkezés 489 0 114 272 103 0 

Általános Iskola alsó 
tagozat 526 0 113 301 112 0 

Általános Iskola alsó 
tagozat diétás étkezés 583 0 128 328 127 0 

Általános Iskola felső 
tagozat 601 0 125 355 120 0 

Általános Iskola felső 
tagozat diétás étkezés 664 0 142 382 140 0 

Középiskola 700 0 145 425 130 0 

Középiskolai diétás 
étkezés 1017 0 268 454 295 0 

Időseket ellátó otthon 1131 216 145 425 130 216 
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Időseket ellátó otthon 
diétás étkezés 1254 218 218 454 182 182 

Habilitációs központ 699 0 145 425 130 0 

Habilitációs központ 
diétás étkezés 854 0 218 454 182 0 

Alkalmazottak 699 0 145 425 130 0 

Alkalmazottak diétás 
étkezés 854 0 218 454 182 0 

Szociális étkezők 425 0 0 425 0 0 

Szociális étkezők diétás 
étkezés 454 0 0 454 0 0 

Idősek Klubja 699 0 145 425 130 0 

Idősek Klubja diétás 
étkezés 

854 0 218 454 182 0 

 

 

* * * 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

22/2018. (VII.5.)  
önkormányzati rendelete 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § A Rendelet 34. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait olyan 

pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek 

nettó egyedi értéke az 50 millió forintot nem haladja meg - ha a jogügylet nem hitelfelvételre, 

kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul - a polgármester gyakorolja.”  

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

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                              polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. július 5. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                               jegyző 
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II. HATÁROZATOK 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 
 

115/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 
 

az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 

kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8.§-a  alapján 

az Érd Közneveléséért Díjat 2018. évben 

Bagó Lajosné, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium német szakos tanára 

részére adományozza. 

Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
 

116/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 
 

az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 

kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 8.§-a alapján 

az Érd Közneveléséért Díjat 2018. évben 

Czinkóczi Krisztina, az Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda óvodapedagógusa 

részére adományozza. 

Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
 

117/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 
 

Érdi Közszolgálati Díj adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 

kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16.§-a alapján 

az Érdi Közszolgálati Díjat 2018. évben 

 Dudás Erzsébet, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Lakosság-szolgálati Iroda vezetője 

 részére adományozza. 

  

Határidő: a díj átadására – a rendeletben foglaltak szerint  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
 

118/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 
 

Érdi Közszolgálati Díj adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 

kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16.  § -a alapján  

az Érdi Közszolgálati Díjat 2018. évben 

Nagyné Szilva Katalin, az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa 

részére adományozza. 

Határidő: a díj átadására – a rendeletben foglaltak szerint  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                               T. Mészáros András s.k. 

                         jegyző                                                                            polgármester 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 
 

135/2018. (V.31.) 

h a t á r o z a t 

 

az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 

7/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján  

az „Érd Egészségügyéért Díjat” 2018. évben 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény sebészeti részlegének közalkalmazotti szakdolgozói 

kollektívája (Bachoffer Ferencné, Irgovics Ágnes, Molnár Ferencné, Páli Gyuláné, Sebestyén Irén és 

Varga Ildikó) 

részére adományozza. 

Határidő: a díj átadására – Közgyűlés júniusi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                               T. Mészáros András s.k. 

                         jegyző                                                                            polgármester 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

136/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

benyújtott pályázat elbírálásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezető) 

beosztásának ellátásával 

2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig 

Dr. Kubassek Jánost 

bízza meg. 

A Közgyűlés Dr. Kubassek János illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés j) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a J fizetési osztály 13 

fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. számú melléklete alapján 

illetmény összesen: 278.486,- Ft. 

Kjt. 66.§ (3) bekezdése alapján szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő 

illetménynövekedés 33.418,- Ft. 

Kjt. 66. § (7)-(8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – 

illetményrész: 56.296,- Ft. 

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-

a, azaz 100.000,- Ft. 

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, 

összesen 20.000,- Ft. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 

egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. 

§ (4) bekezdése alapján eredményességi pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft. 

A Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése alapján kutatói pótlék, a pótlékalap 50 %-a, azaz 10.000,- Ft. 

A Korm. rendelet 21.§-a és 5. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  209 %-a, azaz 

41.800,- Ft. 

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó                                                                 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

137/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 

249/2014. (X.23.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság 

biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, 

véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott 

feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak 

szerint: 

 

Elnök: Fülöp Sándorné 

  

Tagok: Antunovits Antal 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                      VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2018. JÚLIUS 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 
 

 Csornainé Romhányi Judit 

 Pulai Edina 

 Dr. Veres Judit 

Nem képviselő tagok: Bada Zoltán 

 Takács Éva 

 dr. Kováts Ferenc 

 Martin Norbert” 

 

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

 

138/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből 

közvetlenül finanszírozott foglalkoztatottak számát 7 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- választott önkormányzati tisztségviselők: 3 
- közalkalmazotti törvény hatálya tartozók (önkormányzati mezőőrök): 4 
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal létszámát 186,5 

főben határozza meg. 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 fő önkormányzati finanszírozású, illetve 186,5 fő 

polgármesteri hivatalban foglalkoztatott létszám személyi juttatásának biztosításáról a város 

költségvetése módosításának előkészítésekor gondoskodjon. 

Határidő: azonnal  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

139/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Budafoki út (6-os főút) – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt kiemelt 

területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási 

folyamatában partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017. (XI.14.) sz. határozattal kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánított Budafoki út (6-os főút) – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt 

területre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv 

módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza: 

- A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti 

tárgyalásos eljárásban zajlik. A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi 

egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. 

időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos 

észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.  

- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza 

lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai 

véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

benyújtandó kérelemmel.  

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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140/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

kiemelt területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási 

folyamatában partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése korábbi döntései nyomán a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban folyamatban van a hatályos településrendezési 

eszközök módosítása az alábbi, kiemelt területekre vonatkozóan:  

- a 291/2017. (XI.14.) sz. határozat szerint ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése 

céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa által 

határolt területre vonatkozóan, 

- a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu városrészben a Minaret és környéke közösségi célú 

közterületi fejlesztése érdekében a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 

hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által 

határolt területre vonatkozóan, 

- a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása – 

céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által határolt területre 

vonatkozóan. 

A Közgyűlés a fenti területekre vonatkozó módosítási eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 

- A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök 

tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. időtartamban megtörtént. A véleményezési 

időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel nem érkezett. A lakossági fórumon 

elhangzott, az Ófalu - Minaret közösségi közlekedést érintően az észrevétel vizsgálatra kerül.  

- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza 

lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai 

véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

benyújtandó kérelemmel.  

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

141/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt 

határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. 

határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” 

projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Kossuth Lajos 

u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a 

településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 

9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete 

szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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142/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érd Sóskúti út – Szovátai út – Fűtő u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt 

határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. 

határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” 

projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Sóskúti út – 

Szovátai út – Fűtő u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a 

településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 

9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete 

szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

143/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi 

csomópont és az azt határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. 

határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” 

projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Tárnoki út – 

Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló 

ingatlanokat. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a 

településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 

9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete 

szükséges módosítását. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

144/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezéséről  

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az útépítési program előkészítése során a 

város gyűjtőúthálózata kerüljön felülvizsgálatra. Felkéri a Polgármestert, hogy az új gyűjtőutak 

kijelölését készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elé. 

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az útépítési program során a tervezés, előkészítés, a költségek 

becslése a határozat mellékletét képező minta keresztszelvények alapján történjen. 

3.  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Útépítési Program tervezéséhez, engedélyezéséhez 

szükséges pénzügyi források előteremtésére vizsgáltassa meg a lehetőségeket és tegyen javaslatot 

a munkák mielőbbi elindítása érdekében. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Határidő: a Közgyűlés 2018 novemberi ülése 
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145/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére 

pénzeszköz átadásról szóló határozat módosításáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.26.) 3. pontját módosítja az 

alábbiak szerint: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország 

Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított 

pénzügyi forrást – 1.195.378 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett 

a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és 

közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából: 

1 Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)  

2 Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között) 

4 Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között) 

3 Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között) 

5 Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között) 

6 Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között) 

7 Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között) 

A pénzeszközök átadásának ütemezése: 

- 2018. évben: 1.000.000 e Ft 

- 2019. évben:    195.378 e Ft 

összesen:       1.195.378 e Ft” 

2. A közműkiváltások fedezetének biztosítására a 2019. évi költségvetésben további 88.593 e Ft-ot 

biztosít. 

Határidő:      1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében: 2019. évi költségvetés előkészítése során 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

146/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 123/2017. (IV.27.) 

határozatát a következők szerint módosítja: 

Fejlesztési alcél /Költségek 
Igényelt támogatás 

összege 
Önerő összege  

Beruházás 

összköltsége 

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda 

energetikai felújítása 

30 000 000 Ft  112 000 000 Ft 142 000 000 Ft 

Összesen  30 000 000 Ft 112 000 000 Ft 142 000 000 Ft  

Az önrész összege 112 000 000,-Ft a jelen 2018. évi 1. számú költségvetési rendelet módosításában a 20. 

melléklet 23. céltartalék során rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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147/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8 (hrsz. 3232) energetikai felújítását 

hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmány szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

148/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 

26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Elvira utcában található, 22303/1 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/1 hrsz., területe 4271 m2, ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.  

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti 

besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül 

ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló 

egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá 

létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is. 

Az övezeti előírásokkal kapcsolatosan részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 

Csoportjánál szerezhető be.  

Kikiáltási ár: nettó 32.900.000,- Ft +ÁFA 

Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-

00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A bánatpénz – 

sikertelenség esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.  

Licitlépcső emelkedési mértékének meghatározása: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000.-Ft-tal 

emelkedik. 

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat 

benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, 

hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának 

Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az 

önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.  

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. 

(szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában. 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét 

(székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt 

kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).  

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést 

kapnak. 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 

127. szoba. 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi 

honlapon és az Érdi Újságban. 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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149/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati 

tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú rendelet alapján 

pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Erika utcában található, 22303/2 helyrajzi 

számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/2 hrsz., területe 4251 m2, ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.  

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti 

besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül 

ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló 

egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá 

létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.  

Az övezeti előírásokkal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 

Csoportjánál (Érd, Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) szerezhető be.  

Kikiáltási ár: nettó 32.700.000,- Ft +ÁFA 

Bánatpénz mértéke, befizetési módja:  bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-

00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A 

bánatpénz – sikertelensége esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.  

Licitlépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000,- Ft-tal emelkedik. 

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat 

benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, 

hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának 

Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az 

önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.  

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. 

(szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában. 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét 

(székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt 

kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).  

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést 

kapnak. 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 

127. szoba. 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi 

honlapon és az Érdi Újságban. 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

150/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m² területrész közterületből 

történő kivonásáról és értékesítéséről 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § 

(1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - az érdi 7031 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 2084 
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m² nagyságú, önkormányzati tulajdonú ingatlanból a határozat mellékletét képező, Geoszám Bt. által 

készített 17/2016. munkaszámú vázrajzon jelölt 101 m² területet közterületből kivonja és 

forgalomképessé nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt vevő részére 260.000,- Ft + ÁFA vételáron.  

A telekalakítással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.  

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

151/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati 

felhívásban foglaltak szerint. 

Határidő: - pályázati felhívás közzétételére: 2018. augusztus 15. 

       - pályázat eredményének értékelésére: 2018. októberi közgyűlés 

                  - szerződés megkötésére: 2018. november 20. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

152/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően - a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma u. 7.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

153/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a 2018. évi új közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú 

foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 7.229.984 forintot (Bér és SZHA mindösszesen 8 hónapra, 

20%-os önrésszel) mint maximális keretösszeget biztosítja. 

A költségvetés módosítása során a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül 

átcsoportosításra a város 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 

vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás-támogatásra vonatkozó hatósági szerződéseket megkössék. 

Határidő: 2018. évi költségvetés  

Felelős: T. Mészáros András polgármester, intézményvezetők 
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154/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő 

csatlakozásról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható 

keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2019. évi költségvetésében biztosít. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a 

fenti költség biztosítására a 2019. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

155/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány szakmai 

tevékenysége végzéséhez 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi polgármesteri keret. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

156/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd 

Megyei Jogú Város területén, 2017. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 

szóló beszámolóját. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Határidő: a határozat továbbítására: 8 nap 

 

157/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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158/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén működő civil szervezetek 2017. évi 

önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

 

159/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Pro Minoritate Alapítvány XXIX. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez 450.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

160/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

a Poly-Art Alapítvány támogatásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány szakmai tevékenysége 

végzéséhez 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

161/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet 

Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői megbízását 

visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 

2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján - 2018. június 28-ai 

nappal - 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja. 

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat 

végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  
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162/2018. (VI.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport 

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a 

Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

a) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul: 

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása; 

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása; 

d) az Alapító Okirat módosítása; 

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása; 

f) az üzletrész felosztása;  

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása; 

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság 

megszűnésének elhatározása; 

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

ügyrendjének elfogadása; 

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes 

jóváhagyása; 

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása; 

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a 

vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy 

azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt; 

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása; 

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása; 

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása; 

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású 

munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási 

szabályzat); 

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá 

intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről; 

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító 

kizárólagos hatáskörébe utal.” 

b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat 

végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: határozat továbbítására – folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                               T. Mészáros András s.k. 

                         jegyző                                                                            polgármester 
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III. MELLÉKLETEK 
Melléklet a Közgyűlés 147/2018. (VI.28.) határozatához 

 
CÉLOKMÁNY 

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

2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
2. A beruházás megnevezése, jellege:  
 

Az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2-8, 3232 hrsz.)  
A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:  

- Kivitelezés 
- közbeszerzés 
- műszaki ellenőr 
- tervezés 

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása  
 

Az Érdi Szivárvány Óvoda régi épületszárnyának 
energetikai felújítása valósul meg. A nyílászárók nem 
zárnak megfelelően, a fűtés korszerűtlen.  A felújítás a 
meglévő épület állagmegóvását, a használati minőség 
javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, 
nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti 
felújítás valósul meg.  

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan 
HÉSZ szerinti besorolása: 

Az Érdi Szivárvány Óvoda a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 
3232 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen 
található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású 
terület. 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye 
(m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott 
műszaki megoldások indoklása:   

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített 
kivitelezési dokumentáció tartalmazza. 

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.)   

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. pályázat terhére 30 000 000 Ft, Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének terhére 112 000 000 Ft 

- Kivitelezés: 140 559 400 Ft 
- Tervezés: 990 600 Ft 
- Közbeszerzés: 100 000 Ft 
- Független műszaki ellenőr: 350 000 Ft 

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői 
költségbecslés 

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek 
megjelölésével: 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása c. pályázat 
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás 
megnevezése: 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, 
telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)  

Önkormányzati saját ingatlan.  

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, 
tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön 
feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az 
előkészítés költségeit: 

A beruházáshoz szükséges előkészítés: 
Építész tervező által készített műszaki dokumentáció. 
 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás  
várható hatása az infrastruktúra terhelésére  

Az ingatlan közművesített. 

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a 
kiválasztás módjának) megjelölése 

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda. 

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

Tervezett átadás 2019. május 

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok  
fedezetének biztosítása  

Érd Megyei Jogú Város költségvetése 
 

15. A beruházás gazdasági értékelése  
(megtérülés ideje) 

A projekt lezárását követően számolható ki. 
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Mellékletek a Közgyűlés 150/2018. (VI.28.) határozatához 
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Melléklet a Közgyűlés 151/2018. (VI.28.) határozatához 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 

 

 

 
 

 

pályázati kiírása 

 

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

 

Érd 

2018. június 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA          

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK         

II.1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma       

II.2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége        

II.3. A szerződés időtartama         

II.4. A teljesítés helye          

II.5. A szolgáltatás megkezdésének napja        

II.6. A pályázat benyújtásának határideje        

II.7. A pályázatok bontásának időpontja        

II.8. Az eredményhirdetés tervezett  időpontja        

II.9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja        

II.10. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei       

III. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK      

III.1. A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei    

III.2. A pályázóval szemben támasztott minimális közszolgáltatási követelmények    

III.3. A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való     

tájékoztatás 

IV. A SZOLGÁLTATÓ BIRTOKÁBA VAGY HASZNÁLATÁBA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK, ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA, 

MŰKÖDTETÉSÜK   

 ÉS HASZNÁLATUK FELTÉTELEI          

V. TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK 

TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL     

V.1. Autóbusz vonalak          

V.2. A jelenlegi szolgáltató 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló szerinti  

teljesítmény adatok           

V.3. A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás bruttó díjai   

VI. A PÁLYÁZÓK KÖRE          

VI.1. Kizáró okok           

VI.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság        

VI.3. Műszaki és szakmai alkalmasság        

VII. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS         

VII.1. A pályázati eljárás lefolytatásának módja       

VII.2. Kiegészítő tájékoztatás         

VII.3. Teljesség és pontosság          
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VII.4. A pályázat elkészítésének költségei        

VII.5. A pályázat nyelve           

VII.6. Egyéb kikötések          

VII.7. Pályázati kötöttség           

VII.8. Formai követelmények         

VII.9. A pályázat kötelező szakmai tartalma        

VII.10. A pályázatok módosítása         

VII.11. A ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje      

VII.12. A pályázatok felbontása         

VII.13 A pályázatok tartalmának tisztázása         

VII.14. A pályázatok érvényességének vizsgálata       

VII.15. A pályázatok bírálata          

VII.16. Az eljárás eredménytelenségének esetei        

VII.17. Eredményhirdetés          

VII.18. A szerződés megkötése         

VIII. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

VIII.1. A Szolgáltató jogosultságai         

VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei        

IX. AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI 

JOGOSULTSÁGAI           

X. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK     

XI. ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

XII. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI   

XII.1. A szerződés módosításának feltételei        

XII.2. A szerződés felmondásának feltételei        

XIII. EGYÉB FELTÉTELEK         

XIV. MELLÉKLETEK          

1. sz. melléklet: Érd Megyei Jogú Város autóbusz vonalhálózati térképe     

2. sz. melléklet: Felolvasólap    

 

I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró/Ellátásért felelős) Közgyűlése a 2012. évi XLI. 

törvényben foglaltaknak megfelelően Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítás érdekében, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

pályázatot ír ki. 

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

II.1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2030 Érd, Alsó u. 1-3. 

Kapcsolattartó:  

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

E-mail: varosuzemeltetes@erd.hu 

II.2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége 

Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátása Érd Megyei Jogú Város vonatkozásában 

közszolgáltatási szerződés keretében. Fentieken kívül az utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérletek 

biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása. A személyszállítást a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező 

menetrend szerint kell végezni. 

II.3. A szerződés időtartama 

Kiíró a szerződést határozott időtartamra: 2019. január. 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra, 2 

évre köti. 

II.4. A teljesítés helye 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat. 

II.5. A szolgáltatás megkezdésének napja 
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2019. január 01. 

II.6. A pályázat benyújtásának határideje 

2018. október 16. 10:00 óra. 

II.7. A pályázatok bontásának időpontja 

2018. október 16. 10:00 óra. 

II.8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 

2018. október 25. 

II.9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja  

2018. november 20. 

II.10. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei 

A Pályázati kiírás ára: 100 000 Ft. + ÁFA 

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó (a továbbiakban: Szolgáltató/Pályázó) átutalással teljesítheti a Kiíró 

Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00209494-00100001 számú bankszámlájára.  

A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:00-18:30, szerda 8:00-

12:00 és 13:00-16:30), a következő címen:  

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 

2030 Érd, Alsó u. 1. fszt. 

A Pályázati kiírás, kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton 

kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja.  

A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való 

részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik 

vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. 

III. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

III.1. A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei 

Pályázó/Szolgáltató tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és jelen pályázati kiírásban, 

valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak feltételeknek megfelelően köteles végezni.  

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételeit az alábbi 

jogszabályok tartalmazzák: 

- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, 

- az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete, 

- az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete, 

- az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, 

az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti 

személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról, 

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM rendelet, 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 

rendelet, 

- a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében 

végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő 

jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, 

- az Európai és Parlament és Tanács 1073/2009/EK rendelete. 

Pályázó pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és 

pályázatát ezek figyelembevétele és ismerete mellett állította össze. 

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A 

Pályázó/Szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével 

szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági 

követelmények maradéktalan betartását. 

III.2. A pályázóval szemben támasztott minimális közszolgáltatási követelmények 

a) A Pályázó/Szolgáltató a menetrendi struktúrát a 2018. június 12. napján érvényes vonalhálózat, járatsűrűség, 

közlekedési időszak (1. és 2. sz. számú melléklet), és a korábbi közszolgáltató 2017. évi teljesítményadatai biztosítása 

mellett köteles kialakítani.   
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b) A Pályázó/Szolgáltató a közszolgáltatási feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges 

darabszámú és kapacitású autóbusszal az elvárható utazási kényelem biztosításával köteles ellátni.  

c) Pályázónak/Szolgáltatónak a közszolgáltatást 2019. évben a jelenleg hatályos jegy- és bérletárakon kell nyújtania. 

2020. évtől Szolgáltató a jegy- és bérletárakat legfeljebb a pályázatában megjelölt mértékben emelheti. A településen 

esetlegesen átmenő helyközi autóbusz vonalak helyi igénybevétele esetén Pályázó/Szolgáltató köteles a helyi 

díjszabást alkalmazni. 

d) A Pályázónak/Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken 

menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg 

vonalhálózattal –, fel kell tünteti a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a 

járat/járatok útvonalát, valamint az indulási időket. A hirdetményen ezen kívül szerepelni kell a szolgáltató 

folyamatosan elérhető telefonszámának, illetve a honlapja címének. 

III.3. A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás 

A VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére is 

kiterjedően helyközi (elővárosi, illetve regionális) menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást 

nyújt a gazdasági és közlekedési miniszterrel kötött szerződése alapján. 

IV. A SZOLGÁLTATÓ BIRTOKÁBA VAGY HASZNÁLATÁBA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK, ESZKÖZÖK 

MEGHATÁROZÁSA, MŰKÖDTETÉSÜK ÉS HASZNÁLATUK FELTÉTELEI  

A szolgáltatás lebonyolítását szolgálják a városi közúthoz kapcsolódó autóbusz megállók, amelyek az Ellátásért felelős 

tulajdonát képezik és a Szolgáltató birtokába és/vagy használatába kerülnek. 

Az Ellátásért felelős tulajdonában lévő megállóhelyek és a kezelésében lévő közutak takarítása, hó- és síkosság 

mentesítése az Ellátásért felelős kötelezettsége. 

V. TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK 

TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL 

V.1. Autóbusz vonalak 

A jelenlegi szolgáltató közszolgáltatási szerződés keretében 1 helyi vonalat működtet városunkban, további 18 

vonalon a helyi személyszállítás a gazdasági és közlekedési miniszterrel 2018. december 31. napjáig tartó határozott 

időre kötött megállapodás alapján helyközi járatokkal kerül biztosításra. 

V.2. A jelenlegi szolgáltató 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló szerinti teljesítmény adatok 

A. Az indított járatok száma; fizető kilométer-teljesítmény, fizető férőhely kilométer-teljesítmény: 

2017. év 
Tisztán 

helyi 
vonalak  

Helyközivel 
végzett 

szolgáltatás* 

Indí tott ja ratok sza ma (ezer db) 29 186 

Hasznos km teljesí tme ny (ezer km) 147 1306 

Hasznos fe ro hely km teljesí tme ny (ezer 
fhkm) 

14799 155512 

*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket. 

B. Utasszám, utas-kilométer adatok 2017. év: 

Utasszám 
(ezer fő) 

Utas km (ezer 
km) 

4861 18284 

V.3. A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás bruttó díjai 

a) vonaljegy:  

- elővételben vásárolható:   185,- Ft 

- gépkocsivezetőnél vásárolható:  225,- Ft 

b) egyvonalas havi bérlet:    3.880,- Ft 

c) egyvonalas félhavi bérlet:   2.000,- Ft 

d) összvonalas havi bérlet:   4.500,- Ft 

e) összvonalas félhavi bérlet:   2.370,- Ft 

f) összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet: 1.340,- Ft 

V.4  A helyi menetdíjbevételek jegy fajtánként részletezve (db): 

a) menetjegy elővétel:                  178186 

b) menetjegy autóbuszvezető:       354629 

c) egyvonalas havi bérlet                  5325 
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d) egyvonalas félhavi bérlet:               612 

e) összvonalas havi bérlet:              12658 

f) összvonalas félhavi bérlet:            1492 

g) tanuló bérlet:                              21277 

h) nyugdíjas bérlet:                           6112 

VI. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azok, akik nem esnek az alábbiakban felsorolt kizáró okok 

alá és megfelelnek az alkalmassági feltételeknek, továbbá a pályázati kiírást megvásárolták. 

VI.1. Kizáró okok 

A./ Az eljárásban nem vehet részt, illetve az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha a 

Pályázó (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 

követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdésének c), 

e) illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50.§-ban foglaltaknak nem felel meg; 

e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - kettő évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági 

ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá  

B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki lejárt adó-, vámfizetési vagy 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az érintett ország illetékes hatóságainak – magyarországi 

letelepedésű Pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes – az ajánlat benyújtásának napjától 

visszaszámított, 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró 

okok hatálya alá. 

C./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatában nem vehet részt, aki a Kiíró székhelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a 

megfizetésre halasztást kapott. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. fokú 

önkormányzati adóhatóságának az ajánlat benyújtásának napjától visszaszámított, 3 hónapnál nem régebbi igazolását 

arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá. 

D./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 

szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az Nemzeti Közlekedési Hatóság az ajánlat benyújtásának 

napjától visszaszámított, 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott 

kizáró ok hatálya alá. 

E./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatban nem vehet részt, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi 

CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

F./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatban nem vehet részt, az Európai Gazdasági Térségen kívüli 

székhelyű szolgáltató, ha országában nem biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás 

a külföldiek számára, és a pályázat elnyerése esetére nem vállalja a letelepedést Magyarországon, 

 Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy országában biztosított a menetrend szerinti 

autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a 

pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon, 

VI.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2017.december 31.-én a saját tőkéje nem érte el a 10 millió 

forintot. 

Igazolás módja: A Pályázónak 2017. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója egyszerű 

másolatban. Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a Pályázó 
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képviselőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a saját tőkéjének 2017. december 31. napi 

mértékéről. 

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű 

utas- és vagyonbiztosítással kötött felelősségbiztosítással, melyeknek mértéke dologi kár esetén min. 30.000,- 

Ft/káresemény/fő, baleseti halál, vagy maradandó rokkantság esetére min. 1.000.000,- Ft/káresemény/fő. Saját 

tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében 10.000.000.-Ft/kár, 30.000.000.-Ft/év biztosítást jelent. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a meglévő utasbiztosítás fennállásáról szóló igazolást, 

amennyiben az a fentieknek nem felel meg,  a módosítására irányuló kötelezettségvállalást tartalmazó  cégszerű 

nyilatkozatát is.  

VI.3. Műszaki és szakmai alkalmasság 

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló 

engedéllyel.  

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes Regionális 

Igazgatósága által kibocsátott, az autóbuszos személyszállításra irányuló engedélyének másolatát. 

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik 2016. és 2017. években 100.000 km/év 

személyszállítási szerződéssel.  

Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát a megbízó által kiállított igazolással, vagy a szerződés másolatának 

csatolásával kell igazolni. A kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie: 

- a megbízó, szerződő fél megnevezése 

- szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja) 

- szerződéssel érintett időtartam, futásteljesítmény 

- a szerződésszerű teljesítés helye. 

C./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási 

szolgáltatásokra és/vagy alvállalkozója a járművek karbantartására, javítására vonatkozó auditált minőségirányítási 

rendszerrel (ISO 9001), illetve e feltételnek megfelelő szakműhellyel nincs érvényes javítási szerződése. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a minőségirányítási rendszerére vonatkozó, elismert 

minőségtanúsító intézmény által kiállított ISO vagy azzal egyenértékű, auditált tanúsítványt, vagy az Európai Unió más 

tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány hitelesített másolatát. 

D./ A 2018-2019. évi menetrendek folyamatossága biztosítása érdekében Pályázónak rendelkeznie kell legalább 50 db 

autóbusz üzemeltetési jogával a szerződés teljesítéséhez, melyek minimum 50 %-a alacsony padlós, valamint 

minimum 25 %-a légkondicionált legyen. 

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a nyilatkozatát, amiben az alábbi szempontok szerint 

igazolnia kell, hogy a szolgáltatás ellátására alkalmas gépjárműpark a rendelkezésére áll vagy a szolgáltatás 

megkezdésének időpontjában rendelkezésre fog állni: 

- az autóbuszok darabszámának meghatározása 

- az autóbuszok típus összetétele, gyártó szerint 

- az autóbuszok kapacitása, kora és futott kilométere. 

- autóbuszok forgalmi engedélynek csatolása egyszerű  másolatban 

E./ A 2019. évi menetrendek folyamatossága biztosítása érdekében Pályázónak rendelkeznie kell az érdi autóbusz 

pályaudvar használatához szükséges engedéllyel.  

Igazolás módja: A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a pályázathoz nem csatolja az érdi autóbusz 

pályaudvar használatát biztosító szándéknyilatkozatot (előszerződést). 

F./A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás megkezdésekor jegy 

és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy az utas tájékoztatás érdekében honlapot 

működtet. A jegy és bérletárusítás az autóbuszon,a közszolgálati információs irodában,  valamint Kiíróval előzetesen 

egyeztetett további öt jegyárusító helyen történhet, ahol biztosítja a bérletek elővételi megvásárlását is. A 

közszolgálati információs iroda, valamint a jegy és bérletárusító helyek nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a 

bérletárusítás időszakában (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól 18.00-ig) óra. 

Igazolás módja: A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a pályázathoz nem csatolja a nyilatkozatát arról, 

hogy a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a szolgáltatáshoz szükséges jegyekkel és bérletekkel. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pályázó az árusítást milyen formában kívánja működtetni. Amennyiben 

közszolgálati információs irodát, valamint a jegy és bérletárusító helyeket üzemeltet azok nyitva tartása 

munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakában (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 

(6.00-tól 18.00-ig) óra időtartamra terjed ki. 

G./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik 2016. és 2017. években  három különböző 

településre vonatkozó, helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel.  
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Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát a megbízó által kiállított igazolással, vagy a szerződés másolatának 

csatolásával kell igazolni. A kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie: 

- a megbízó, szerződő fél megnevezése 

- szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja) 

- szerződéssel érintett időtartam, futásteljesítmény 

- a szerződésszerű teljesítés helye. 

H./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik dokumentált, zárt rendszerű, talált tárgy 

kezelésének biztosítására vonatkozó rendszerrel. 

Igazolás módja: A Pályázó ismertesse a talált tárgyak kezelésére vonatkozóan bevezetett intézkedéseit. 

VII. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

VII.1. A pályázati eljárás lefolytatásának módja 

Pályázati felhívással induló nyílt eljárás, amely során a Kiíró közgyűlési határozatban dönt a nyertes pályázatról. A 

Pályázónak jelen Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania 

pályázatát. 

Kiíró jelen Pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján bírálja el az érvényes ajánlatokat. A pályázatokat Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az illetékes bizottságok véleménye alapján – értékeli és dönt a 

nyertes pályázatot benyújtó személyéről a Pályázók alkalmassága, a kizáró okok, a pályázatok műszaki - szakmai 

tartalma, a bírálati szempontok, és a minimális követelmények figyelembe vételével. A pályázat nyertese az 

összességében legjobb ajánlatot tevő. 

Kiíró a pályázat nyertesével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló jelenleg hatályos 

2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek és a pályázati kiírás pontjainak megfelelő, közszolgáltatási szerződést köt.  

VII.2. Kiegészítő tájékoztatás 

A Pályázó – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy elektronikus levél formájában (e-mail) kell eljuttatni a jelen kiírás 

II.1. pontjában meghatározott címre, amelyen fel kell tűntetni a pályázati eljárás tárgyát. 

A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme megfelelő határidőben megérkezzen a megadott 

címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. 

A kiegészítő tájékoztatást a Kiíró a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 3. munkanapig azonos tartalommal 

megküldi minden ismert pályázó részére. A kiegészítő tájékoztatást az ismert pályázók azonos feltételek mellett 

kapják meg írásban, elektronikus levél vagy telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett 

elektronikus levélcímre és telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a Kiíró a 

kiegészítő tájékoztatást akár telefax útján, akár elektronikus levél formájában a Pályázók részére megküldte. 

A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti a pályázati felhívásban, valamint a kiírásban foglaltak módosítását. A 

kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a pályázóknak haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő 

tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén a Pályázó nem hivatkozhat arra, hogy a 

kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. A Kiíró által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások 

a pályázati kiírás részévé válnak.  

VII.3. Teljesség és pontosság 

 A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályázati kiírás valamennyi utasítását, az összes feltételt és 

követelményt. 

A Pályázó kockázata és a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a Pályázó nem adja meg a pályázati 

kiírásban kért összes információt, és ha a benyújtott pályázat  nem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás 

feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek 

elfogadásáról.  

VII.4. A pályázat elkészítésének költségei 

A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem 

részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható. 

A pályázati kiírás ellenértéke, amelyet az előállításával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen eljárásra 

tekintettel felmerült költségeket alapul véve meghatározott, a pályázati kiírás II.10. pontjában megjelölt összeg. 

A pályázati kiírás, valamint annak ellenértéke tizenöt napon belül visszajár, ha: 

- a Kiíró visszavonja a pályázati felhívást; 

- a Kiíró az eljárás eredményét a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nem hirdeti ki. 

VII.5. A pályázat nyelve  
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A pályázati eljárás nyelve a magyar. Amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem 

magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő hitelesített magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, 

egyébként a Kiíró annak tartalmát nem veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. 

VII.6. Egyéb kikötések 

A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.  

A Kiíró az ajánlatok elbírálásakor kötve van a pályázati kiírásban foglaltakhoz és a pályázók által benyújtott 

pályázatok tartalmához. 

A pályázatok elbírálásáról a Kiíró a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indoklását ismertető 

emlékeztetőt készít a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetőben foglaltakra a közérdekű adatokra 

vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 

VII.7. Pályázati kötöttség  

A pályázati kötöttség a pályázati benyújtási határidő lejártától kezdődik. A Pályázó a pályázatának benyújtását 

követően, a pályázati határidő lejártát követő 30 napos időtartamban kötve van ajánlatához. 

VII.8. Formai követelmények 

A pályázatot az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: 

a) A pályázatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázó személyében 

semmilyen változtatás nem engedélyezett. 

b) A pályázatot 1 papíralapú példányban, , továbbá 1 elektronikus példányban (CD,DVD) kell benyújtani. 

c) A pályázatnak a megfelelő oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint a kötelezőként 

meghatározott dokumentumokat tartalmaznia kell. 

d) A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni. 

e) A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni kell, egyesével növekvő számsorrendben. 

f) A pályázatot cégszerűen kell aláírni, illetve minden tartalommal rendelkező oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az 

általa felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni. A pályázathoz csatolni kell a pályázat cégszerű aláírására 

jogosult aláírójának aláírási címpéldányát másolatban. Amennyiben a pályázatot nem a cégkivonat szerint 

képviseletre jogosult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vonatkozó meghatalmazás eredeti 

példányát, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jogosult fél és meghatalmazott fél), továbbá két tanú 

aláírásával. 

A Kiíró kizárólag akkor tekinti cégszerűnek az ajánlattevők által megtett nyilatkozatok aláírását, amennyiben az 

ajánlattevő cég törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek a neve a cég előírt, előnyomott 

vagy nyomtatott neve alatt vagy fölött kerül aláírásra. 

gh) Külföldi székhelyű pályázó esetében a cégbejegyzési dokumentumokat, aláírási címpéldányt és a meghatalmazást 

hiteles fordításban kell benyújtani. 

i) A pályázat eredetiségét és bontatlanságát biztosítani kell az alábbi módszerrel: a pályázat minden lapját ki kell 

lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell 

ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az 

aláírás a papírlapra is átérjen. 

j) A lefűzött pályázati példányt becsomagolt állapotban kell benyújtaniA csomagolásnak biztosítani kell a 

következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit 

be nem tettek; 

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 

k) A pályázatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- a Kiíró nevét; 

- a Kiíró címét; 

- a következő feliratot: „PÁLYÁZAT – Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás - közszolgáltatás” 

- a következő feliratot: „Nem bontható fel a pályázatbontás kezdete előtt!” 

l) A pályázatban szerepelnie kell a pályázati kiírás átvételét igazoló iratnak. 

m) A szakmai pályázatot az előírt tartalommal kell benyújtani. 

VII.9. A pályázat kötelező szakmai tartalma 

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való 

megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen. 

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat: 

a) A szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatása (műszaki felszereltség, járműpark és 

annak technikai bemutatása, valamint a járműpark tárolására alkalmas telephely(ek) bemutatása).  

b) Férőhely-kibocsátás számításának, valamint a számítást megalapozó darabszám és járműösszetétel bemutatása. 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                      VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2018. JÚLIUS 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       

31 

 

c) Pályázó szervezeti felépítésének ábrája melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván. 

d) Szöveges leírás és táblázatos kimutatás a 2 éves időszak stratégiai tervéről és a 2019-ös üzleti tervről, az 

üzemeltetéssel összefüggő minden bevétel és költség alakulásáról. 

e) Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint forgalomtechnológia bemutatása és az utas 

tájékoztató rendszer fejlesztési tervei. 

f) A Pályázó pályázatában mutasson be teljes költségkalkulációt az önkormányzat által fizetendő ellentételezéssel 

kapcsolatban. 

VII.10. A pályázatok módosítása 

A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthatja pályázatát. Módosított pályázat benyújtásakor a VII.8. pont m) 

alpontban közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított pályázat” felirattal. 

A pályázati határidő lejártát követően beáll az ajánlati kötöttség.  

VII.11. A ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje 

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2030 Érd, 

Alsó u. 1. földszint címre kell benyújtani. 

A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a jelen kiírásban meghatározott 

határidőig. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli. 

A pályázati kiírás átvételét átvételi elismervény igazolja, melyet a Pályázó által kinevezett személy ír alá. Az átvétel 

nem történhet később, mint a pályázati határidő lejárta. 

A pályázati határidő lejárta a pályázatok bontásának az időpontja, az ezt követően érkező pályázatokat a Kiíró – 

felbontás nélkül - érvénytelennek nyilvánítja. 

VII.12. A pályázatok felbontása 

A Kiíró a beérkezett pályázatokat 2018. október 16. 10:00 órakor bontja fel. 

A bontás helyszíne: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2030 

Érd, Alsó u. 1.földszint. A bontáson a Pályázó, a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok 

felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, 

valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt 

példányszámban került-e benyújtásra. 

A Kiíró az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amely 5 munkanapon belül egyidejűleg minden pályázó részére 

megküldésre kerül. 

VII.13. A pályázatok tartalmának tisztázása  

A Kiíró írásban, a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet a Pályázótól a kizáró okokkal, az 

alkalmassággal, illetőleg a pályázati felhívásban vagy pályázati kiírásban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem 

egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz 

nem eredményezheti a pályázat módosítását.  

VII.14. A pályázatok érvényességének vizsgálata  

A Kiíró megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázata érvényes-e. Érvénytelen a pályázat, ha: 

a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be; 

b) a Pályázót az eljárásból kizárták; 

c) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 

d) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

VII.15. A pályázatok bírálata  

A Kiíró azokat az érvényes pályázatokat bírálja el, amelyek megfelelnek a kiírás alkalmassági feltételeinek. A bírálati 

folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes pályázat. 

A pályázat elbírálásának szempontja: 

A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést. 

Bírálati szempontok: 

szempont súlyszám 

Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az 

önkormányzat által fizetendő ellentételezés nettó 

mértéke egy naptári évre vetítve (Ft) 

60 

Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt 

éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a 

tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában 

kell megadni  

20 
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Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának 
Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés 
mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott 
inflációs ráta %-ában kell megadni) 
 

20 

Az ellentételezés javasolt mértékénél a Pályázónak minden, a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő 

költséget figyelembe kell vennie.  

A bírálati szempontok alapján alkalmazott pontozási módszer bemutatása:  

Az értékelés során adható ponttartomány minden részszempont esetén 0-10,00 pont.  

Ajánlatkérő minden. bírálati részszempontnál a fordított arányosítást alkalmazza. A pontozást 2 tizedes jegyig a 

kerekítés szabályinak megfelelően végzik el. 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.  

P-Pmin = 

 

Alegjobb 

Pmax-Pmin Avizsgált 

azaz 

P= Alegjobb (Pmax-Pmin)+ Pmin 

Avizsgált 

ahol:  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

VII.16. Az eljárás eredménytelenségének esetei: 

Az eljárás eredménytelen, ha 

a) nem nyújtottak be pályázatot, 

b) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be, 

c) egyik pályázó sem tett a Kiíró számára – az Ajánlatkérő költségvetési lehetőségeire tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

d) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró 

az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt. 

VII.17. Eredményhirdetés 

A Kiíró a pályázatok elbírálásának végeredményét a pályázati kiírás II.8 pontban megjelölt időpontban hirdeti ki. Az 

eredményhirdetés tervezett helyszíne: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Érd, Alsó u. 1. II. emeleti 

tárgyaló.  

VII.18. A szerződés megkötése 

A Kiíró az eredmény kihirdetését követően a pályázati kiírás II.9 pontban megjelölt  időpontban kíván szerződést 

kötni a nyertesként kihirdetett Pályázóval. 

A szerződés megkötésének feltételei: 

a) A Pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy gondoskodik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási 

jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint arról, hogy az utas tájékoztatás érdekében honlapot 

működtet. Továbbá nyilatkozik arról, hogy a jegy és bérletárusítást az autóbuszon, vagy közszolgálati információs 

irodában, jegyárusító helyeken kívánja működtetni. A közszolgálati információs iroda, valamint a jegy és bérletárusító 

helyek nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakában (minden hónap 1-6. napjain) 

Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól 18.00-ig) óra. 

b) A Pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a 

közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, amely nyilatkozatot a Pályázónak a 

pályázatához csatolnia kell. 

VIII. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

VIII.1. A Szolgáltató jogosultságai 

a) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti  helyi személyszállításra a 

2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó időszakban kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató 

kizárólagos joga csak abban az esetben korlátozható, ha az Ellátásért felelős a közszolgáltatási tevékenység bővítését 

vagy a szolgáltatási színvonal javítását kezdeményezi, és azt a Szolgáltató a bővítés kezdeményezésétől számított 60 
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napon belül nem vállalja. Ebben az esetben az Ellátásért felelős a többlet feladatok vonatkozásában a 2012. évi XLI. 

törvény és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint más szolgáltató 

szolgáltatását is igénybe veheti.   

b) A közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási 

szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási 

kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj támogatás, az utasok által fizetett 

szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás jogcímén 

folyósított üzemviteli, illetőleg fejlesztési támogatás, reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.  

c) A Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási 

kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére 

jogosult (továbbiakban: ellentételezés), azonban az ellentételezés éves mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató 

pályázati ajánlatában megjelölt, illetőleg az ajánlat szerint indexált összeget. 

d) A Szolgáltató az értékesített értékszelvények (menetjegyek, általános és kedvezményes bérletek) mennyiségének 

együttes alakulását kifejező, a közúti közlekedési szakmában általánosan alkalmazott módszertannal számolt utasok 

(utazások) számának csökkenésével arányosan jogosult teljesítmény kibocsátása mérséklését kezdeményezni, amit az 

Ellátásért felelős 60 napon belül köteles a Szolgáltató bevonásával megvizsgálni és arról a döntést meghozni. 

VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei 

a) A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását, vis maior esetét 

kivéve. Vis maiornak minősül minden a felek akaratától független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a felek a 

tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni. A szolgáltatás ellátásában történő akadályoztatás 

esetén a Szolgáltató késedelem nélkül köteles megtenni minden óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatos 

fenntartása érdekében. Vis maior esetében a Szolgáltató folyamatosan köteles tájékoztatni az Ellátásért felelőst a 

kialakult helyzetben tervezett intézkedéseiről, és minden tőle telhetőt megtenni az adott helyzetben és az adott 

körülmények között elvárható szintű közszolgáltatás biztosítása érdekében. 

b) A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 39. §-a szerinti 

még elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében Szolgáltató köteles 

menetrend tervet kidolgozni és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával 

egyidejűleg meghirdeti. 

c) A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt 

bekövetkező járatkimaradások száma éves szinten nem haladja meg az indítandó járatokhoz viszonyított 2 %-os 

határértéket. Az esetleges járatkimaradásokról és a 10 percet meghaladó késésekről az ok feltüntetésével, a 

jegyellenőrzésekről a megbüntetett személyek számának és a kirótt, illetőleg beszedett bírság megjelölésével, 

valamint az utas panaszokról és azok elintézési módjáról, a megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles mindenkor 

ellenőrizhető, naplószerű nyilvántartást vezetni. 

d) Szolgáltató köteles a feladatkörébe tartozó tevékenységek valamennyi ráfordítását, így különösen a gépjárművek 

beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek 

szabályos és minőségi üzemben tartásával kapcsolatos költséget, továbbá a fejlesztési, beruházási ráfordításokat 

viselni, amely költségeket az Ellátásért felelősre külön nem háríthat át. A Pályázó ajánlatának ezeket a tételeket 

magában kell foglalnia és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellenszolgáltatásban is a nyertes ajánlat 

alapján figyelembe kell venni. 

e) A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal 

köteles ellátni. 

f) A Szolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére teljes 

körű utasbiztosítással kell rendelkeznie. 

g) A Szolgáltató minden évben egy alkalommal köteles az éves tevékenységéről a megelőző évi közszolgáltatási 

tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére alkalmas beszámolót készíteni és azt 

elfogadásra minden év március 31. napjáig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzathoz benyújtani. 

h) A Szolgáltató – tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 30.§ (7) bekezdésében 

foglaltakra – belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített Számviteli politikájában rögzített módon 

köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált bevételeket beleértve a járműveken, 

járművekkel végzett reklám tevékenységet, az annak érdekében felmerült kiadásokat, ráfordításokat, az e feladathoz 

kapcsolódó eszközöket és forrásokat. 

i) A közszolgáltatási feladatok ellátása révén realizált, valamint a járműpark egyéb hasznosításából származó, 

különösen a reklámcélú bevételekről, az annak érdekében felmerült ráfordításokról, az ahhoz kapcsolódó eszközökről 

és forrásokról beszámolóban a Szolgáltató elkülönítetten köteles számot adni. A Szolgáltató az elkülönített 

elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni. 
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j) A szolgáltatónak egységes megjelenést kell biztosítania a közszolgáltatási szerződéssel érintett járműveken, annak 

érdekében, hogy a közszolgáltatás helyi közösségi közlekedést ellátó funkciója egyértelműen beazonosítható legyen. 

k) Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében a Szolgáltatónak törekednie kell a szolgáltatás 

árában megjelenő költségek folyamatos csökkentésére a közszolgáltatási szerződés teljes ideje alatt. 

l) A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek 

előállításáról, beszerzéséről, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség 

számára az értékszelvények, bérletigazolványok megvásárlását.  

m) A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi 

hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal – 

feltünteti az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, az átszállási lehetőségeket, 

valamint az indulási időket. Minden – a szolgáltatásban résztvevő - jármű utasterében fel kell tüntetni az útvonalat, 

megállóhelyeket feltüntető ismertetőt. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott tájékoztatók folyamatos pótlása 

és a használatába kerülő létesítmények folyamatos karbantartása. 

n) A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott tartalommal menetrendi tájékoztató 

könyvben rögzítenie kell, valamint köteles annak megvásárlási lehetőségét, a szolgáltatásait igénybevevők számára 

biztosítani. A menetrend, illetőleg a viteldíjak változását azok életbelépését legalább 30 nappal megelőzően a helyi 

lapban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, a helyi rádiókban és televízióban kell közzétenni. A Szolgáltató köteles az 

általa működtetett ügyfélszolgálati irodában, illetőleg internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, 

menetrendjéről, viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint működésének aktuális 

kérdéseiről. 

o) A menetrendben feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót – külön jogszabály előírásai 

szerint – szerződéskötési kötelezettség terheli. 

p) A Szolgáltató az általa működtetett járműveken való utazás feltételeit, szabályait köteles írásban rögzítetten s azt a 

járműveken jól látható helyen kifüggeszteni. A Szolgáltató az Utazási feltételeket az Ellátásért felelős részére a 

szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles megküldeni. 

q) A Szolgáltatónak mindent meg kell tennie az utas elégedettség biztosítása érdekében az utas tájékoztatás, valamint 

a jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos kiszolgálás folyamatos javítására és ennek érdekében. 

r) A Szolgáltató a Szerződés fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom alakulását és 

az utazási igények változását, s azok függvényében a menetrend módosítását kezdeményezni. A menetrend 

kialakításánál mindenkor biztosítania kell a megfelelő időbeni választékot a hivatás forgalmi célú utazásokhoz 

(munkába-, iskolába-járás), a zsúfoltságmentes utazás lehetőségét és a megfelelő átszállási lehetőségeket a csatlakozó 

közforgalmú közlekedéshez. 

 s) A Szolgáltató köteles a személyszállítási szolgáltatásokról 2012. évi XLI. törvény 3. § (1) alapján fenn álló 

együttműködési kötelezettségének eleget tenni és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző más 

közlekedési szolgáltatókkal, valamint a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások, 

megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetőivel köteles a személyszállítási szolgáltatási 

tevékenységek hatékony ellátása érdekében együttműködni. 

IX. AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI 

a) Az Ellátásért felelős jogosult áttekinteni a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített teljesülését. 

b) Az Ellátásért felelős javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. 

c) Az Ellátásért felelős jogosult a Szolgáltatót ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, 

különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, az utasok panaszai és elégedettsége, a 

menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak 

alkalmazása, a reklámtevékenységből származó bevétel elszámolása, buszok bérbeadása. 

de) Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység bővítése/szűkítése a dokumentált 

utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes számbavétele alapján indokolt, az Ellátásért felelős 

kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak teljesítését. 

X. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Szolgáltató a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára 

visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet 

magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma éves szinten nem haladhatja meg az indított 

járatokhoz viszonyított 2 %-os határértéket. Az Ellátásért felelős jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni 

járatkimaradás és jogos utaspanasz esetén, amelynek mértéke 5.000 Ft/eset. 

Ha a kimaradt járatok száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással 

kapcsolatos jogos kifogások száma éves szinten az indított járatok a 2 %-át, meghaladja, Ellátásért felelős jogosult 

hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke 50.000 Ft/alkalom/járat. 
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XI. ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

A Szolgáltató az alaptevékenység tekintetében, összesen az éves hasznos kilométer maximum 10%-áig vehet igénybe 

alvállalkozót. A Szolgáltató csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, aki nem esik jelen pályázati kiírás szerinti kizáró 

okok alá. Nem minősül alaptevékenységi alvállalkozónak a bizományos vagy egyéb értékesítésben, a járművek 

rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, 

esztétikai állapotának biztosításában résztvevő alvállalkozó.  

XII. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI 

XII.1. A szerződés módosításának feltételei 

A szerződést Ellátásért felelős és Szolgáltató kölcsönös érdekeltség esetén közös megegyezéssel módosíthatja. A 

módosítás nem vonatkozhat a szolgáltatási időszak meghosszabbítására, és nem állhat ellentétben a menetrend 

szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást igénybe vevők érdekeivel, közérdeket nem sérthet. 

Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott 

körülmény miatt a szerződés a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti – ide értve, ha a szerződéskötést 

követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó 

módon változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, 

megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. 

A kérés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés módosításának közös megegyezéssel 

történő lehetőségét, és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint méltányos érdekeik figyelembe vételével 

egybehangzó akarattal módosíthatják. 

A menetrend módosítását - beleértve vonal vagy járat megszüntetését, új vonal vagy járat bevezetését, megállóhely 

megszüntetését, áthelyezését, kihagyását, új megállóhely létesítését, az indulási, illetőleg érkezési időpontok 

megváltoztatását - bármelyik fél kezdeményezheti. A tervezett módosításokra nézve a kezdeményező személyétől 

függetlenül a szolgáltatónak hatáselemzést kell készítenie, amely bemutatja a módosítás utasforgalmi 

következményeit, csatlakozásokkal, átszállási lehetőségekkel való összefüggéseit, műszaki és személyi feltételeit, 

valamint pénzügyi hatását. 

A menetrend módosítását a Szolgáltató a tervezett változtatást legalább 30 nappal megelőzően, írásban, az előzőek 

szerinti hatáselemzés benyújtásával kezdeményezheti. Rendkívüli vagy sürgős helyzet megoldását célzó esetben 

kisebb módosítást a Szolgáltató az Ellátásért felelős előzetes tájékoztatásával is végrehajthat. 

Fejlesztési igénnyel vagy jelentős szervezési intézkedésekkel járó szolgáltatásbővítésre az Ellátásért felelős legalább 3 

hónapos határidő biztosításával kérheti fel a Szolgáltatót. A Szolgáltató ennél rövidebb határidőre is vállalhatja a 

teljesítést.  

XII.2. A szerződés felmondásának feltételei 

a) Az Ellátásért felelős abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat 

benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit, így különösen ha a Szolgáltató  

- a közszolgáltatási tevékenységet részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteteti, 

- a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti, 

- az utazóközönség jogait durván és ismétlődően megsérti, 

- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja. 

A felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Ellátásért felelős az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő 

megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak 

az Ellátásért felelős által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az 

Ellátásért felelős jogosult a szerződést felmondani.  

b) A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha 

- az Ellátásért felelős a Szolgáltató részére a pályázati ajánlatban megjelölt mértékű ellentételezést a fizetési határidő 

után 90 nappal nem téríti meg, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos megállapodás, 

- a Szolgáltató jogszabály alapján megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés 

fenntartását, működtetését (üzemeltetését), fejlesztését szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást az Ellátásért 

felelős felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatartja vagy határidő után 60 nappal – ismétlődő esetben 30 nappal – 

fizeti meg a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes megállapodás nélkül, 

- ha a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási 

jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra 

visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a 

szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre. 

c) A felmondásnak a) és b) pontok szerinti esetekben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát és 

az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási 

tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem haladhatja meg az ugyanezen időponttól számított 6 hónapot. 
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d) Az Ellátásért felelős a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel: 

- a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 

súlyosan megsérti és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja. Súlyos jogsértés körébe tartozik 

különösen a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre vonással vagy jelentős 

anyagi károkozással járó cselekmény. 

- a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül különösen, ha a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi 

előírások megszegése miatt haláleset következik be.   

- a Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy részén a menetrend szerinti 

autóbusz-közlekedés saját hibából egyoldalúan véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti. Nem 

tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt járatok; 

- a Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibából a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrendtől 

folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon 

a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám alatt teljesít, a vonalhálózatot vagy 

annak egy részét az Ellátásért felelős egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja, illetve csökkenti; 

- a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre, valamint az 

ehhez használt járművek üzemben-tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése 

estén, vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt 

jogosultság szűkítése mellett – ismételten korlátozza, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő 

forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően 

vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai 

megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják; 

- ha a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát a közlekedési hatóság visszavonja. 

- egyebekben, ha a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását 

meghatározó mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e jogsértés tényét bíróság, vagy 

hatóság jogerősen megállapítja. 

e) A Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a Szolgáltató által a közszolgáltatási 

szerződésben vállalt menetrend szerinti autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését 

szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségeit az Ellátásért felelős nem teljesíti, vagy teljesítését felszólítás 

ellenére elmulasztja – ide értve azt az esetet is, amikor az Ellátásért felelős a szükséges döntéseit nem hozza meg vagy 

jelentősen késlekedik azok meghozatalával –, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató 

által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedtetését. 

f) A d) és e) pont szerinti rendkívüli felmondásnak írásban, olyan határidő megállapításával van helye, hogy az 

Ellátásért felelős a közszolgáltatás ellátásáról gondoskodhasson. 

XIII. EGYÉB FELTÉTELEK 

a) Az Ellátásért felelősnek és a Szolgáltatónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton rendezzenek a 

szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

b) Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, 

hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a 

rendezési kérésre a másik fél több alkalommal nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita 

rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

c) Bármely vita eldöntésére, amely a közszolgáltatási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a pertárgy értékétől függően, 

a mindenkor hatályos hatásköri szabályokra tekintettel, a Budaörsi Városi Bíróság, illetve a Budapest Környéki 

Törvényszék illetékességét kötik ki. 

d) Amennyiben a Szolgáltató a helyi személyszállítást részben helyközi járatokkal biztosítja, a közszolgáltatási 

szerződés hatálybalépésének feltétele az erre vonatkozó megállapodás megkötése a közlekedésért felelős 

miniszterrel. 

XIV. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Érd Megyei Jogú Város autóbusz vonalhálózati térképe  

2. sz. melléklet: Felolvasólap 

 
1.sz. melléklet 
A részletes menetrendek a www.volanbusz.hu/menetrendek/helyi-jaratok/erd  honlapon érhetők el. 
 

http://www.volanbusz.hu/menetrendek/helyi-jaratok/erd


ÉRDI KÖZLÖNY                                                                      VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2018. JÚLIUS 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       

37 

 

2. számú melléklet 
 

F E L O L V A S Ó L A P  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által - autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában - megindított nyilvános pályázati eljárás ajánlatához  

1.Pályázó: 
Név: ..................................................................................................................................................................................................................................  
Székhely: .......................................................................................................................................................................................................................  
Adószám:…………………………………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám:…………………………………………………………………………. 
Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… 
Kapcsolattartó neve: ...............................................................................................................................................................................................  
Telefon: ................................................................................................... Fax: .............................................................................................................  
E-mail: ..................................................................................................  

 
2. Ajánlat: 

 

 
Keltezés: 

 cégszerű aláírás 

 
 

Melléklet a Közgyűlés 152/2018.(VI.28.) határozatához 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján 

pályázatot hirdet a 
Szociális Gondozó Központ 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony. 

A munkakör megnevezése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus 

munkakör, intézményvezetői megbízással. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2018. október 1. napjától, 2023. szeptember 

30. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:  

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, 

ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselete. Együttműködés a 

fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által 

jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás. 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 

intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) 

Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az önkormányzat által fizetendő 

ellentételezés nettó mértéke egy naptári évre vetítve (Ft) 

 

Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés 

mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell 

megadni  

 

Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának Pályázó által javasolt éves 
mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott 
inflációs ráta %-ában kell megadni) 

 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                      VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2018. JÚLIUS 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       

38 

 

önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.  

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

• cselekvőképesség, 

•  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, 

valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, 

• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, 

vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 

pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés, 

• a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• pályázó szakmai életrajza,  

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 

• a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,  

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata, 

• nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális 

szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban 

meghatározott vezetőképzés teljesítését, 

• hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben 

történő kezeléséhez,  

• pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

• pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

• nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Körmöczi Józsefné nyújt a 23/522-345 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Alsó u. 1.)      

vagy  

Személyesen Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.)  

• A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-12/2018, valamint a 

beosztás megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon 

belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
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érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a 

bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember havi ülése 

A pályázat www.kozigallas.hu –n való közzétételének időpontja: 2018. július 06. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.erd.hu: 2018. július 06. 

• Érdi Újság: 2018. július 11. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő 

közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.  
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Melléklet a Közgyűlés 153/2018. (VI.28.) határozatához 

 

KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE 

 

Intézmény/   
Munkavégzés 

helye 

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás A tervezett foglalkoztatás 

munkakör 
megnevezése F

E
O

R
 szakképzettség 

szükséges 
(igen/nem) 

lé
ts

zá
m

* 
(f

ő
) 

B
é

r1
 (

F
t/

fő
) 

SZHA2 
9,75%   

(Ft)      
80/% 

Bér és SZHA 
összesen (Ft/fő)                  

80% 

Bér és 
SZHA 

összesen 
(Ft/fő)                  

20% 

Bér és SZHA 
mindösszese
n (Ft/ 8 hó)                        

80% 

Bér és SZHA 
mindösszese
n (Ft/ 8 hó)                        

20% 

kezdete vége 

napi 
munkaid

ő 
(óra/nap

) 

Érd MJV Önk 
Irodai admin. 4112 igen 3 81 530 

6 359 71 583 17 896 1 717 992 429 504 
2018.07.01 

2019.02.2
8 8 

Érd MJV Önk 
Segédmunkás, 
karbantartó 9239 nem 1 81 530 6 359 71 583 17 896 572 664 143 168 2018.07.01 

2019.02.2
8 8 

                            

Összesen:       4         2 290 656 572 672       
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Melléklet a Közgyűlés 154/2018. (VI.28.) határozatához 

 

 

KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE 

 

Intézmény/   
Munkavégzés 

helye 

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás A tervezett foglalkoztatás 

munkakör 
megnevezése 

FEOR 
szakképzettség 

szükséges 
(igen/nem) 

létszám* 
(fő) 

Bér1 
(Ft/fő) 

SZHA2 
9,75%   

(Ft)      
80/% 

Bér és SZHA összesen 
(Ft/fő)                  80% 

Bér és 
SZHA 

összesen 
(Ft/fő)                  

20% 

Bér és SZHA 
mindösszesen 

(Ft/ 8 hó)                        
80% 

Bér és SZHA 
mindösszesen 

(Ft/ 8 hó)                        
20% 

kezdete vége 
napi 

munkaidő 
(óra/nap) 

Csuka Zoltán VK Irodai admin. 4112 igen 1 81 530 6 359 71 583 17 896 572 664 143 168 2018.07.01 2019.02.28 8 

Csuka Zoltán VK Intézményi takarító 9112 nem 1 81 530 6 359 71 583 17 896 572 664 143 168 2018.07.01 2019.02.28 8 

Csuka Zoltán VK Udvari takarító 9112 nem 1 81 530 6 359 71 583 17 896 572 664 143 168 2018.07.01 2019.02.28 8 

Magyar Fölrajzi M. Irodai admin. 4112 igen 1 81 530 6 359 71 583 17 896 572 664 143 168 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szepes Gy. Műv Kp. Intézményi takarító 9112 nem 3 81 530 6 359 71 583 17 896 1 717 992 429 504 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szociális Gondozó Intézményi takarító 9112 nem 4 81 530 6 359 71 583 17 896 2 290 656 572 672 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szociális Gondozó Udvari takarító 9112 nem 2 81 530 6 359 71 583 17 896 1 145 328 286 336 2018.07.01 2019.02.28 8 

ÉKFI Segédm.,karbant. 9239 nem 15 81 530 6 359 71 583 17 896 8 589 960 2 147 520 2018.07.01 2019.02.28 8 

Kincses Óvoda Intézményi takarító 9112 nem 4 81 530 6 359 71 583 17 896 2 290 656 572 672 2018.07.01 2019.02.28 8 

Kincses Óvoda Egyéb tak. És kis. 9112 nem 7 81 530 6 359 71 583 17 896 4 008 648 1 002 176 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szivárvány Óvoda udvari takarító 9112 nem 6 81 530 6 359 71 583 17 896 1 717 992 429 504 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szivárvány Óvoda Intézményi takarító 9112 nem 6 81 530 6 359 71 583 17 896 1 717 992 429 504 2018.07.01 2019.02.28 8 

Szivárvány Óvoda adminisztrátor 4112 nem 3 81 530 6 359 71 583 17 896 858 996 214 752 2018.07.01 2019.02.28 8 

Összesen:       54         26 628 876 6 657 312       
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1. melléklet a 161/2018. (VI.28.) önkormányzati határozathoz  

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

AL APÍTÓ I  HATÁROZAT  

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; 

statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András 

polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 

tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

1/2018.(VI.28.) alapítói határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet 

Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői meghívását 

visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 

2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján a mai nappal 90 napos 

felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő 

bevezetéséről. 

Érd, 2018. június 28. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

alapító 

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem: 

 

 

1. melléklet a 162/2018. (VI.28.) önkormányzati határozathoz  

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

AL APÍTÓ I  HATÁROZAT  

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; 

statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András 

polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 

tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

2/2018.(VI.28.) alapítói határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító 

Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul: 

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása; 

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása; 

d) az Alapító Okirat módosítása; 

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása; 

f) az üzletrész felosztása;  

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása; 

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság 

megszűnésének elhatározása; 

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
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ügyrendjének elfogadása; 

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes 

jóváhagyása; 

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása; 

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a 

vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy 

azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt; 

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása; 

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása; 

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása; 

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású 

munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási 

szabályzat); 

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá 

intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről; 

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító 

kizárólagos hatáskörébe utal.” 

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő 

bevezetéséről. 

Érd, 2018. június 28. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  

alapító 

képv.: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem: 
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