
46. 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

14/2012. (III. 29.) ÖR, 2/2012. (I. 30.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR,  
6/2010. (II. 24.) ÖR, 47/2008. (XI. 26.) ÖR, 37/2008. (VIII. 29.) ÖR,  

14/2008. (IV. 9.) ÖR, 10/2007. (IV. 25.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR,  
8/2006. (IV. 12.) ÖR, 53/2003. (X. 29.) ÖR, 18/2003. (III. 26.) ÖR,  

34/2002. (IX. 19.) ÖR, 8/2000. (III. 2.) ÖR, 22/1999. (VII. 9.) ÖR és a  
11/1998. (III. 27.) számú rendelettel módosított 14/1997. (V. 05.) számú rendelete  

 
a beruházásokról 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat és az intézményeinek beruházási, 
felújítási tevékenységére (továbbiakban beruházás), kivéve a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény
7,15 hatálya alá tartozó beruházásokat és a céltámogatott 

beruházásokat. 
 

2. § 
 
A beruházási célokat az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében 
határozza meg biztosítja azok pénzügyi fedezetét. 
 

3. § 
 
A beruházás típusa döntési jogkör szerint: 

• önkormányzati 
• intézményi. 

 
4. § 

 
Ha a beruházó10  
a) az Önkormányzat, akkor nevében a Képviselı-testület,10 
b) az intézmény, akkor nevében az intézményvezetı jár el.10 

 
5. § 

 
Beruházások folyamata 

• elıkészítés 
• pályáztatás 
• döntés 
• megvalósítás 
• átadás - átvétel és üzembe helyezés 
• befejezés, aktiválás 

 
 

                                                 
7 8/2006. (IV. 12. ) Hatálybalépés: 2006. április 12. 
15 2/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
10 14/2008. (IV. 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9. 
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6. § 

 
(1) Beruházó az éves költségvetésben rögzített engedélyezési és kiviteli tervhez 

kötött beruházásokra engedélyezési és kiviteli tervet készíttet. 
(2) A beruházásokkal kapcsolatos engedélyek megszerzése a beruházó feladata. 

(3) A mindenkori éves központi költségvetésben meghatározott nemzeti 

értékhatárokat el nem érő beruházások, felújítások megvalósításához minimum 

három ajánlatot kér be a polgármesteri hivatal kér be. 5,10,12, 13,15 

(4) A nyertes ajánlat kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.
 5,7,12, ,13,15 

(5) A beruházási, felújítási tevékenység elvégzésére jogosult helyi vállalkozótól 

minden esetben a polgármesteri hivatal kér árajánlatot
 5,7,12,15 

(6) Az ajánlatkérı írásbeli ajánlattételi felhívást küldhet az ajánlattevınek, ha a 
szerzıdést mőszaki-technikai sajátosságok, mővészeti szempontok vagy 
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, 
személy képes  teljesíteni. Ez esetben nem kell alkalmazni a (3)-(5) 
bekezdéseket. Az ilyen jellegő szerzıdéseknél 1 millió Ft szerzıdéses összeg 
alatt a képviselı-testület utólag tájékoztatni kell, 1 millió Ft szerzıdéses összeg 
felett a képviselı-testület elızetes jóváhagyása szükséges.1,5,7,11,12 

(7) A mindenkori éves központi költségvetési törvényben meghatározott nemzeti 

értékhatárokat elérő közbeszerzésekre az önkormányzat közbeszerzési 

szabályzata vonatkozik.1,3,15 
(8) Az ajánlatkérést és a versenytárgyalást minden esetben e rendelet szerint kell 

lebonyolítani. 
(9) A pályázatokat Bíráló Bizottság bontja a 6. § (3.) bekezdését kivéve. 
(10) A beérkezett ajánlatokról a szakmai előkészítő táblázatos kimutatást készít az 

alábbi tartalommal: 
 a) pályázó megnevezése 
 b) költségajánlat, pénzügyi ütemezés adatai 
 c) vállalási határidık (kezdés, befejezés) 
 d) szöveges értékelés pályázóként  

da) referenciákról, 
db) mőszaki tartalomról, 

              dc) szerződés pozitív és negatív vonatkozásairól.15 
(11) A beruházási szerzıdések csak a polgármesteri hivatal megbízott ügyvédjének 

ellenjegyzésével köthetı és módosítható.2,5 
 

 
 
 
 
 

                                                 
10 14/2008. (IV 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9. 
12 47/2008. (XI. 26.) Hatálybalépés: 2008. november 26. 
13 6/2010. (II. 24.) Hatálybalépés: 2010. február 24. 
15 2/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
7 8/2006. (IV. 12. ) Hatálybalépés: 2006. április 12. 
1 11/1998. (III. 27.) Hatálybalépés: 1998. március 27. 
11 37/2008. (VIII. 29.) Hatálybalépés: 2008. augusztus 29. 
3 8/2000. (III. 2.) Hatálybalépés: 2000. március 2. 
2 22/1999. (VII. 9.) Hatálybalépés: 1999. július 9. 
5 18/2003. (III. 26.) Hatálybalépés: 2003. március 26. 
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7. § 
 

(1) Pályázati kiírások kötelezı elemei az alábbiak: 
a) Kiíró megnevezése; 
b) A téma megnevezése; 
c) Adatszolgáltatás 

ca) tervanyag leírása, költségvetési kiírás, átvétel helye, díja, módja, 
cb) részletes tájékoztató, 
cc) az adatszolgáltatás költsége, kiegyenlítési módja, 
cd) mőszaki és pénzügyi ütemezés, ha téma szerint szükséges, 
ce) határidık: várható kezdés, befejezési határidı 
cf) biztosítékok: teljesítésre és jóteljesítésre.

4,16
 

(2) Pályázatok kötelezı részei az alábbiak: 
a) alvállalkozók megjelölése, 
b) alkalmasság bemutatása, megnevezése, 
c) köztartozás-mentesség igazolása.4,16 

(3) Különleges kikötések: 
• ajánlatkészítésért díj nem számítható fel 
• a pályázati díj nem kerül visszatérítésre 
• esetenként felelısségbiztosítás.4 

 
8. § 

 
(1) A vállalkozó, vagy fıvállalkozó részére elıleget adni csak kivételesen és 

kifejezetten önkormányzati, intézményi érdekbıl, a szerzıdéses összeg max. 15 
%-áig mindenkori jegybanki alapkamat mellett, kikötött fedezet ellenében (pl.: 
jelzálog, egyéb fedezet) lehet. A feltételeket szerzıdésben kell rögzíteni. 

(2) A tervezıi, kivitelezıi, lebonyolítói számlák ellenırzését a beruházó 
megbízásából külsı szervezet végzi,

8,9,12,14
 

 
9. § 

 
(1) A beruházás megvalósítása során a beruházó feladatai a következık: 

a) A beruházó a beruházással kapcsolatos feladatait, vagy saját 
szervezetével, vagy külsı szervezettel, szerzıdés alapján látja el.  

b) A lebonyolító külsı szervezet feladatait, jogosítványait, a 
lebonyolítási díjat, annak fizetési ütemét, az együttmőködés 
módját, kiemelten - ha a pénzügyi rendelkezés joga is átadásra 
kerül - a Képviselı-testület elé kell terjeszteni.  A Testületi 
döntést követıen a fentieket szerzıdésben rögzíteni kell. 

(2) Gondoskodik a beruházások megvalósításának rendszeres ellenırzésérıl 
mőszaki ellenır megbízásával, indokolt esetben intézkedik. 

 

                                                 
4 34/2002. (IX. 19.) Hatálybalépés: 2002. szeptember 19. A 7. § (1) bekezdésébıl a „bírálati szempont” 
szövegrész hatályon kívül lett helyezve 
16 14/2012. (III. 29.) Hatálybalépés: 2012. március 30. 
8 1/2007. (II. 20.) Hatálybalépés: 2007. február 20. 
9 10/2007. (IV. 25.) Hatálybalépés: 2007. április 25. 
12 47/2008. (XI. 26.) Hatálybalépés: 2008. november 26. 
14 4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1. 
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(3) A lakosságot érintı beruházások tervezése, lebonyolítása során a terület 
képviselıjét (az elıkészítéstıl a mőszaki átadásig) minden lényeges fázisról, a 
tanácsnokot a feladatkörébe tartozó szakterületek esetén értesíteni kell.6 

 
10. § 

 
A Beruházás lebonyolítója az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaság.8.14 
 

11. § 
 

(1) A beruházás mőszaki átadás-átvételi eljárása a beruházó és az üzemeltetı 
felelıs képviselıjének jelenlétében történhet. 

(2) A beruházást mőszakilag átvenni csak teljesen elkészült állapotban, mennyiségi 
hiány és az üzemeltetést gátló minıségi hiba nélkül lehet. Az üzemeltetést nem 
gátló, három munkanap alatt kijavítható minıségi hiba esetén - ha kijavítását a 
kivitelezı jegyzıkönyvben vállalja - a mőszaki átvétel megtörténhet. 

 
12. § 

 
(1) Az üzembe helyezési eljárást a mőszaki átadást követı 30 napon belül le kell 

folytatni. 
(2) Az üzembe helyezésrıl, az ahhoz szükséges és a jogszabályokban elıírt 

hatósági engedélyek megszerzésérıl és megfelelı üzembe helyezési okmány 
kiállításáról a beruházó gondoskodik (hatályát vesztette8,9 ,12,14). 

(3) Az üzembe helyezés történhet a vagyontárgyak együttesére, vagy csoportjára, 
illetve egyes önállóan használható vagyontárgyra külön-külön is. 

 
13. § 

 
(1) Az üzembe helyezést követıen a Központi Statisztikai Hivatal részére 

szükséges adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
8,9,14,15 

végzi. A mőszaki nyilvántartást pedig a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság Kft12,14 végzi.7 

(2) Aktiválni kell minden üzembe helyezésre kész tárgyi eszközt. 
Az aktiválást, illetve az érték-megállapítást a beszerzési költség, beszerzési ár 
alapján kell elvégezni.  

(3) A beruházás egészét terhelı (tervezési, próbaüzemeltetési, beruházási-
igazgatási) költségelemek az egyes vagyontárgyak közötti megosztása a 
beruházó feladata. 

(4) A beruházás teljes befejezésének idıpontja az utolsó üzembe helyezés 
záradékkal megjelölt üzembe helyezési okmányának kiállítási napja. 

(5) A beruházás pénzügyileg akkor tekinthetı befejezettnek, ha a beruházással 
kapcsolatos valamennyi kifizetés megtörtént. 

 

                                                 
6 53/2033. (X. 29.) Hatálybalépés: 2003. október 29. 
8 1/2007. (II. 20.) Hatálybalépés: 2007. február 20. 
9 10/2007. (IV. 25.) Hatálybalépés: 2007. április 25. 
15 2/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
12 47/2008. (XI. 26.) Hatálybalépés: 2008. november 26. 
14 4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1. 
7 8/2006. (IV. 12. ) Hatálybalépés: 2006. április 12. 
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14. § 
Értelmezı rendelkezés 

 
E rendelet alkalmazásában, ha a törvény, vagy más rendeletek másként nem 
rendelkeznek: 
(1) Beruházásnak minısül az üzembe nem helyezett tárgyi eszközök beszerzésére, 

létesítésére fordított kiadás, saját vállalkozásban történı elıállítására fordított 
költség, a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe 
helyezésig a raktárba történı beszállításig végzett tevékenység kiadása, továbbá 
mindazon tevékenység kiadása, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez 
egyidejőleg hozzákapcsolható, továbbá a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi 

CVIII. törvény15 által körülhatárolt árubeszerzés, építési beruházás, illetıleg 
szolgáltatás megrendelés.7 

(2) Befektetett eszköz az olyan eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy a 
költségvetés alapján gazdálkodó szerv tevékenységét tartósan, legalább egy 
éven túl szolgálja. Immateriális javak a nem anyagi eszközök, így a 
vagyonértékő jogok, a szellemi termékek, és az egyéb immateriális javak. 
Tárgyi eszköz a mőködést egy éven túl szolgáló földterület, telek, erdı, épület, 
egyéb építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármő. 

(3) Hatályát vesztette.4 
(4) Felújítás: a tárgyi eszköz értékét növelı olyan tevékenység, mely az 

elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állagának helyreállítását, a fıdarabok 
cseréjét, a tárgyi eszközök megjavításának kiadásait foglalja magában. 
A tárgyi eszközök felújítási, nagyjavítási munkáinak értéke is növeli azok 
bruttó értékét.  
Nem szabad ide sorolni a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetést 
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység értékét. 

(5) Alapberuházásnak minısül: a beruházási cél megvalósítását közvetlenül 
szolgáló - általában telekhatáron belüli - beruházás. 

(6) Kapcsolódó beruházás: az alapberuházás mőködéséhez szükséges, vagy azt 
elısegítı olyan - általában telekhatáron kívüli - beruházás, amelyet más 
szervezet vesz állományba. 

(7) Közös beruházás: az, amelynek megvalósítása két, vagy több beruházó 
fejlesztési céljait szolgálja és a beruházás, valamint üzemeltetés költségeit - 
pénzügyi fedezet biztosítására, a kezelıi jog gyakorlására és a létrehozott tárgyi 
eszközök közös használatára vonatkozó megállapodás alapján - közösen 
biztosítják. 

(8) Építési - szerelési munka: minden olyan tevékenység, amelynek közvetlen célja 
új építmény létrehozása, meglévınek újjáépítése, terjedelmének növelése, 
átalakítása. 

(9) Hatályát vesztette.4 

(10) Hatályát vesztette. 4 
(11) Költségvetés általában a mőszaki tervek alapján építményként készített olyan 

tervirat, amely az építmény megvalósításához szükséges munkatételek 
felsorolását tartalmazza, azok kiírási szövegének, mennyiségének, 
anyagköltségének díjának és értékének meghatározásával. 

(12) Többletmunka: a kivitelezési tervdokumentációban szereplı, de a 
költségvetésbe egyáltalán nem, vagy nem kellı mértékben elıirányzott építési - 
szerelési munka. 

                                                 
15 2/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 
7 8/2006. (IV. 12. ) Hatálybalépés: 2006. április 12. 
4 34/2002. (IX. 19.) Hatálybalépés: 2002. szeptember 19. 
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(13) Pótmunka: a kivitelezési tervdokumentációban nem szereplı építési - szerelési 
munka. 

(14) A „generálelv” azt jelenti, hogy a kivitelezı vállalkozó egy-egy építési 
beruházást egészében, valamennyi mőszaki tervben elıírt építési - szerelési 
munkát illetıen egy építési szerzıdés keretében vállal elvégezni. 
Közremőködık igénybevételére jogosult, akikért felelısséggel tartozik. 

(15) A fıvállalkozó arra vállal - az eredményre kiterjedı felelısséggel - 
kötelezettséget, hogy a megrendelı (beruházó) részére a beruházás egészét, 
vagy önmagában gazdaságosan üzembe-helyezhetı szakaszát a szerzıdésben 
meghatározott idıre átalányösszegben meghatározott ellenértékért, a 
szerzıdésben rögzített gazdasági - mőszaki mutatókkal megvalósítja. A 
fıvállalkozás a beruházás tervezésére és megvalósítására terjed ki. 

(16) Fedezetbiztosítás: a kivitelezı (szállító) a beruházótól az ellenérték 
kiegyenlítésének elızetes biztosítását kérheti. A beruházásoknál a 
fedezetbiztosítás történhet a szerzıdés-bejelentés visszaigazolásával, vagy 
fedezetigazolás kiadásával. 

(17) Hitel igénybevételével megvalósuló beruházásnál csak a hitelszerzıdés 
megkötése után adható ki fedezetigazolás, illetve igazolható vissza szerzıdés-
bejelentés. 

(18) A szerzıdés lényeges tartalma: a szolgáltatásnak, a vállalkozói díjnak és a 
teljesítés idejének meghatározása. 

(19) Versenytárgyalás az, amikor a kiíró a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban 
közli, hogy több ajánlattevıtıl kér ajánlatot és megjelöli az ajánlatok 
benyújtásának határidejét, valamint az elbírálásnak idıpontját is. 

(20) A versenytárgyalást kiíró: a jogi személy és a gazdasági tevékenység 
folytatására jogosult magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem 
rendelkezı társaságait is. 

(21) Ajánlattevı: a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy és 
magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı társaságait 
is. 

(22) Üzembe helyezés: a beruházás eredményeként létrehozott tárgyi eszköz jellegő 
vagyontárgyak alkalmassági vizsgálata, rendszeres használatbavétele. 

(23) Beszerzési költség: az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, 
üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történı 
beszállításig felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. 
Beszerzési ár: az engedményekkel csökkentett, vagy felárakkal növelt vételárat, 
a szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a 
beszerzéssel kapcsolatos közvetítıi költségeket, a bizományi díjat, a 
beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámköltségeket foglalja magában. A 
beszerzési árnak nem része a levonható elızetesen felszámított általános 
forgalmi adó. 
A beszerzési költség részét képezi 
a) az eszköz beszerzéséhez, elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe 

vett hitel, kölcsön 
aa) felvétele elıtt fizetett bankgarancia díja 
ab)  szerzıdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett 
 kezelési költség, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig 
 felszámított rendelkezésre tartási jutalék, 
ac) szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja, 
ad) után az üzembe helyezésig felmerült kamat, 

b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj a tényleges 
összegben. 
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(24) A 6. § (3.) - (7.) bekezdésében szereplı értékek nettó (ÁFA nélkül) értékben 
értendık. 

(25) Értelmezı rendelkezés: 
Területi képviselı: az önkormányzati képviselıválasztás során egyéni 
választókerületben megválasztott képviselı.6 

(26) Szakmai elıkészítı: a Polgármesteri Hivatal.15 
 

Hatályba léptetı rendelkezések 
15. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 A hatálybalépéssel egyidejőleg a beruházások rendjérıl szóló 22/1995. (IV. 25.) 

sz. rendelet, valamint az 1997. évi költségvetésrıl szóló 7/1997. (II. 13.) számú 
rendelet 7. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a versenytárgyalásról szóló, 
valamint a beruházásokra vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(3) Mellékletek: 
• Üzembe helyezési okmány 

 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia Dr. Szelenczy Gabriella  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Közzétételi záradék: 
E rendeletet 2012. március 30-tól április 30-ig közzétettem. 
 
  
 Dr. Szelenczy Gabirella 
               jegyzı 

                                                 
6 53/2003. (X. 29.) Hatálybalépés: 2003. október 29. 
15 2/2012. (I. 30.) Hatálybalépés: 2012. január 31. 



Rendelet 15.§ /3/ bekezdése alapján 
 

Az üzembe helyezési okmány sorszáma:............................ 
 
 

Üzembe helyezési okmány 
I. A beruházás azonosító adatai 

 
 
1. A beruházó neve, címe: .......................................................................................... 
  
  
2. Üzemeltetı neve, címe: .......................................................................................... 
  
  
3. A beruházás megnevezése és helye: ................................................................... 
  
       ................................................................... 
  
  
4. A beruházás teljes kiadási elıirányzata   eredeti (1.000,- Ft) ................... 
  
5.        üzembe helyezéskor  
        érvényes (1.000,- Ft) ................... 
  
6. A jelen üzembe helyezési okmány kiállítása elıtt a beruházásból már korábban 

üzembe helyezett összes tárgyi eszközök aktivált értéke. (1.000,- Ft): ................... 
  
  
7. A jelenleg üzembe helyezett létesítmények tárgyi eszközök értékével együtt eddig 

üzembe helyezve (1.000,- Ft):   ………………............................... 
  
8. Jelen üzembe helyezéssel: 

a) az alapkapacitást nem érintı üzembe helyezés 
b) az alapvetı kapacitás részlegesen belépett 
c) az alapvetı kapacitás belépett 
d) az egész beruházás üzembe helyezésre és teljesen befejezésre került, 

utolsó üzembe helyezés        
 
 
 
Kelt: ............................, ............... év .................................. hó ...........n 
 
 
 
.........................................                                                   ............................................. 

 


