
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

101/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 
 

 

Napirend megállapítása  
 

 

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2007. (III.29.) ÖK számú rendeletének módosítsa  

  Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

  Referens: Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

1.2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának intézményeinél biztosított 

gyermekétkeztetési térítési díjának megállapításáról szóló 36/2008 (XII.18.) ÖK számú 

rendeletének módosítása 

  Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

  Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 

2.)Beszámoló Mezőkövesd  Város Napközi-otthonos Óvodájának 5 éves tevékenységéről 

  Előadó:  Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

  Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

3/1.)Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi 

munkájáról 

Előadó   : Zsák Terézia intézményvezető 

Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

3/2.)Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről 

Előadó   : Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

4/1.) Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Berecz Lászlóné Kft. vezető 

 

4/2.) A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2008. évi mérlegéről és a 2009. évi tervekről 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Berecz Lászlóné Kft. igazgató 

 

5/1/.) Média KHT szakmai beszámolója  

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Szabó Gergely KHT. ügyvezető 

 

5/2/.) Média KHT beszámolója a 2008. évi mérlegéről (később kerül kiküldésre) 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Szabó Gergely KHT. ügyvezető 

    Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

 



 

  

 

 

5/3/.)Mezőkövesdi  Média KHT  alapító okiratának módosítása, Mezőkövesd Város 

 honlapjának szerkesztése 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

 6.) A MÁAMIPSZ Szent Imre Tagiskola felújításával kapcsolatos oktatásszervezési      

 feladatok 

  Előadó:  Gál János igazgató 

  Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

7.) Idegenforgalmi koncepció végrehajtásának felülvizsgálata 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Lázárné Csirmaz Henrietta Tourinform iroda vezető 

 

8.) Beszámoló a Városi Diákönkormányzat munkájáról 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

9.) Tájékoztató a Város Napja és a Mátyás király Reneszánsz Hétvége programjairól 

  Előadó: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető 

 

10.) Mezőkövesd város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

  Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

  Referens: Pázmándi Tamás  munkatárs 

 

11.) Matyó Népművészeti Egyesület városnak adományozott hímzett vagyon 

 dokumentációjának, festett bútorainak gondozásba kérése 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

12.) Tájékoztató az ÁSZ  hulladékgazdálkodás vizsgálatáról, intézkedési terv 

 elfogadása 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

13.) A Mezőkövesdi VG. ZRt-vel megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

 felbontása 

  Előadó:  Tállai András polgármester 

  Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

14.) Városfejlesztési Gazdasági Társaság létrehozása 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

15.) Önkormányzati tulajdonban lévő népi házak, tájházak működése 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Pázmándi Tamás munkatárs 

 



 

  

 

 

16.) Közbeszerzési eljárás a Szent Imre tagiskola fejlesztésére 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Pázmándi Tamás munkatárs 

  Nagy István stratégiai referens 

  Antal Ede munkatárs 

 

17.) Indítványok, javaslatok 

 Sürgősségi indítvány – Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó 

többletkiadások költségeinek megtérítésére  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens: Balog Lászlóné irodavezető  

 

 Sürgősségi indítvány – A Könyvtár gyermekrészlegébe új bútorok vásárlása  
Előadó:  Hegedűsné Majnár Márta  

 

 Sürgősségi indítvány – „Delegáció kiutazása Kézdivásárhelyi Sport Napokra” 
Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

 

 Sürgősségi indítvány – Bárdos Lajos tagiskola régi épületeinek bontása (hrsz: 

4503) 
Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Tóth Pál munkatárs  

 

 Sürgősségi indítvány – „Közbeszerzési eljárások indítása a funkcióbővítő város 

rehabilitációs tervek elkészítésére” 
Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

17.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

 

18.) Szemétszállítási díj támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott 

fellebbezések ismételt elbírálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

19.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA  

19.1.) Szent László tér 19. sz. alatti ingatlan hasznosítása 

19.2.) Szent László tér 17. sz. alatti nem lakáscélú helyiség hasznosítása 

19.3.) Szabad Íjászok Rendje területigénye 

19.4.) Kereszt köz egy részének lezárására irányuló kérelem elbírálása 

 

 

 



 

  

 

19.5.) Széchenyi út 5. sz. alatti ingatlan felajánlása megvételre 

19.6.) 0279/6 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Pázmándi Tamás munkatárs 

    Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

20.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati 

 jeleinek festési munkáira 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

21.) Járda építések és útfelújítások tervezőjének kiválasztása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

22.) Kavicsos tavi szabadidőpark kialakítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

  Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

23.1.)ÉMOP-2077-2.1.1/B azonosító számú pályázat (Zsóry fürdő fejlesztése) 

kommunikációs és könyvvizsgálói feladatainak ellátása 

23.2.) ÉMOP-2007-3.1.2./A azonosító számú pályázat (Funkcióbővítő település 

rehabilitáció) kommunikációs feladatainak ellátása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

24.) A Mezőkövesdi Egészségügyi alapellátás (Háziorvos, házi gyermekorvos és 

fogorvos) hosszú távú biztosítása érdekében megalkotott 26/2008.(X.30.) ÖK sz. rendelet 

alapján ösztöndíj megítélése 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 

25.) Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott 

 pályázat elbírálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

26.) Szavazatszámláló Bizottságokba póttagok választása 

Előadó   : Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

Referens:  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

27.) Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft. Ügyvezetői és felügyelő bizottság tagjainak 

 választása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 



 

  

 

 

28.) Városfejlesztési Gazdasági Társaság Ügyvezetői és felügyelő bizottság tagjainak 

választása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Csipke Adrienn munkatárs 
 

 Sürgősségi indítvány – Javaslat „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és 

a „Mezőkövesd Városért” kitüntetés adományozására 
Előadó:  Vámos Zoltán bizottság elnöke  

 
 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

102/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 
 

Jelentés a 2009. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az, 5, 6, 7, 8, 9/2009. ÖK. sz. rendeletek, valamint 

113, 261, 367, 389, 460, 461/2008., 18, 33, 52, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 

76, 77, 80, 81, 82, 88-92, 94, 97, 100/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 369/2008., 24, 59, 65, 68, 73, 74, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 96, 98/2009. 

ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a 

végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 
 

 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

10/2009. (IV.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  
 

Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás  

szabályairól szóló 12/2007.(III.29) ÖK. számú rendelet módosításáról. 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-

testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése 

alapján, a 79. § (2) bekezdése, a 80. § (1) bekezdésében és a 80/B. §-ában a helyi 

önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) 

bekezdés j/ pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 

108. §-ban foglaltak alapján a 12/2007.(III.29.) számú rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja. 

1. § 

 

A rendelet 1. sz. melléklet II. c./ pont 10 bekezdés az alábbiak szerint változik 

 

 könyvtár : felnőtt részleg   Hrsz.:2592/7/A/53-54 Madách út 1.,  

 gyermekrészleg Hrsz.:2592/7/A/52 Mátyás király út 142 
 

2. § 

 

A Rendelet 2. sz mellékletében az alábbi korlátozottan forgalomképes ingatlanok címe 

az alábbiak szerint változik:  
 

 

A oszlop  

KEZELŐ neve. Címe 

B oszlop  

VAGYON megnevezése 

C oszlop 

ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Polgármesteri Hivatal 

Mezőkövesd, Mátyás király 112  
Gyermekkönyvtár Hrsz: 

2592/7/A/52 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 142. 

Felnőttkönyvtár Hrsz: 

2592/7/A/53-54 Mezőkövesd, 

Madách út 1. 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Kulturális, Könyvtári, 
Turisztikai és Sportcentrum 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

 

3. § 

Jelen rendelet kihirdetése. napján lép hatályba. A 12/2007. (VIII. 30.) ÖK számú 

rendelet változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

11/2009. (IV.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 

36/2008. ( XII.18.) ÖK. számú Rendeletének módosításáról 

 

 

1.§ 

A Rendelet 6.§-a az alábbiakra változik: 

              

    (1) A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti 

napi összeg   általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések 

számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb 

kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

   (2) A személyi térítési díjat a fenntartó elengedheti, amennyiben az étkeztetést 

igénybe vevő mezőkövesdi székhelyű sport egyesületekben vagy klubokban igazolt 

sportolóként sportol és mezőkövesdi középiskolában áll tanulói jogviszonyban és a 

sportegyesület elnöke vagy vezetője ezt írásban javasolja. 

     (3)  A kedvezményre jogosultságot a sport egyesület vezetője igazolja az intézmény 

vezetőnek a tanév I. félévében  szeptember15-ig, a II. félévben február 15-ig. 

    (4) A személyi térítési díj kedvezmény megszűnik ha a kedvezményezett 

megszünteti tanulói jogviszonyát  vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem 

mezőkövesdi sportegyesületbe igazol át. 

      (5)  A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az 

intézményvezetőre. 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Jelen rendelettel nem érintett részek 

változatlan módon hatályban maradnak. 
 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 



 

  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

103/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Beszámoló Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájának  

5 éves  tevékenységéről 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájának 

5 éves      tevékenységéről szóló beszámolót és azt jóváhagyja. 

 

   

 

Felelős:              óvodavezető 

Határidő:          értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

104/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Beszámoló a mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2008. évi munkájáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 
 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

105/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről szóló 

beszámolót megvitatta és elfogadta. 

 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 
Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

106/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen határozott: 

 

 Zsóry Camping Kft. tájékoztatóját a nyári üzemelésre való felkészülésről elfogadja. 

 

 

Felelős: Polgármester, Ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

107/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

 

Zsóry Camping Kft. beszámolója a 2008. évi mérlegéről és a 2009. évi tervekről 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen határozott: 

 

 Zsóry Camping Kft. beszámolóját a 2008. évi mérlegéről és a 2009. évi tervekről elfogadja. 

 
 

Felelős: Polgármester, Ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

108/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

A Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság 2008. évi szakmai beszámolója 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mezőkövesdi 

Média Közhasznú társaság 2008. évi szakmai beszámolóját. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

109/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

MÉDIA KHT. beszámolója a 2008. évi mérlegéről  

 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen határozott: 

 

MÉDIA KHT. beszámolóját a 2008. évi mérlegéről és a közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 
 

Felelős: Polgármester, Ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

110/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

A Mezőkövesdi Média Kht. Alapító Okiratának módosítása 

Mezőkövesd honlapjának szerkesztése 

 

 

 

1. A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesdi Média Kht. 

alapításáról szóló 20/2006. (II.01.) ÖK. számú határozatot a következőképpen 

módosítja: 

 

A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a módosítás 

cégbírósági átvezetésével összefüggésben szükséges jogi lépéseket megtegye.  

 

 

Felelős: Média Kht. ügyvezetője, polgármester 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MEZŐKÖVESDI MÉDIA NONPROFIT 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

Módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Az alapító jelen okirattal - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§(3) 

bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a  Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság (cg.:              

) alapító okiratának módosításával - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- 

és vagyonszerzési cél  nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző - jogi 

személyiséggel rendelkező nonprofit  korlátolt felelősségű társaságot  alapított. 

 

I.1. A társaság elnevezése: 

Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

I.2. A társaság rövidített neve: 

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

 

II.A társaság székhelye: 

3400.Mezőkövesd, Szent László tér 19.sz. 

 

III. A társaság telephelye: 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 19.sz. 

 

IV. A társaság alapítója: 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

képviseli: Tállai András polgármester 

 

V. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv:  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. 

A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel írásbeli 

megállapodást köteles kötni, amely nyilvános, abba bármely érintett személy jelen Alapító 

Okiratban rögzített személy betekinthet.  

 

VI. A társaság tevékenysége: 

 

A cég főtevékenysége:  

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

 

Közhasznú tevékenységek: 

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

7490'08 M.n.s egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység  

8559'08 M. n. s. egyéb oktatás  

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység  

9102'08 Múzeumi tevékenység 

9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 



 

  

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységek: 

 

1812'08 Nyomás  

1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység  

1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

1820'08 Egyéb sokszorosítás  

4761'08 Könyv, kiskereskedelem 

4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 

5811'08 Könyvkiadás  

5813'08 Napilapkiadás 

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  

5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 

5914'08 Filmvetítés  

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás  

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  

6110'08 Vezetékes távközlés 

6120'08 Vezetéknélküli távközlés 

6130'08 Műholdas távközlés 

6190'08 Egyéb távközlés 

6201'08 Számítógépes programozás 

6203'08 Számítógép üzemeltetés 

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás 

6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás  

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  

6391'08 Hírügynökségi tevékenység  

7021'08 PR, kommunikáció 

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

7311'08 Reklámügynöki tevékenység  

7312'08 Médiareklám 

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás 

7420'08 Fényképészet 

7733'08 Irodagép kölcsönzése 

7739'08 Egyéb gép, tárgyieszköz kölcsönzése 

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  

9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

 

A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási 

tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében a Társaság közhasznú céljait 

nem veszélyeztetve végzi. 

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.  

 

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az illetékes hatósági engedély 

cégbírósághoz történő benyújtását követően, képesítéshez kötött tevékenységet csak 



 

  

képesítéshez kötött jogszabályokban előírt feltételek biztosításával folytathat, továbbá a 

koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységeket csak az erre vonatkozó szerződés 

birtokában végezhet.  

 

VII. A Társaság vagyona: 

 

Az alapító a Társaság céljára – Mezőkövesd város Önkormányzatának 22/2006.(II.01.)ÖK 

számú határozata alapján – 3.000.000.- Ft készpénz induló vagyont ajánlott fel.  

Az alapító az induló vagyont elkülönített társasági számlán helyezte el a mellékelt igazolás 

szerint. 

A társasági bankszámla nyitása az OTP Bank. RT. Mezőkövesdi Fiókjánál történik. 

 

VIII. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek 

 

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet oly módon, hogy gazdálkodása során elért eredményét 

nem osztja fel, azt a létesítő okiratban tevékenységére köteles fordítani.  

 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújthat, nem állíthat képviselőjelöltet, országgyűlési és megyei 

képviselői választáson, illetve ilyen személyeket semmilyen módon nem támogathat, valamint 

nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. 

 

Az Alapító rögzíti, hogy a Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

A Társaság határozatlan időre alakul. 

A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a Társaság közhasznú 

jogállásának megszerzése időpontjától jogosult.  

 

A közhasznú társaság az alapítótól kapott támogatás feltételeit és felhasználás módját írásban 

kötött szerződésbe foglalja. Az így megkötött szerződés érvényességéhez az alapító 

jóváhagyása szükséges. 

 

IX. A társaság vezető szerve 

 

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik. A 

taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó 

kérdéskörben az alapító vezető szerve, azaz a Képviselő-testülete dönt. 

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között: 

 

a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés, 

az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az 

ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, 

a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 

a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, 

olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével 

vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk. 685.  § b. pont/ köt, 



 

  

az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési 

igények érvényesítése, 

a társasági jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 

az alapító okirat módosítása, 

a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról, 

a közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról 

 

Az alapító a nonprofit Kft. működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az 

alapító vezető szervének ülésére véleményezési jog gyakorlása mellett  az ügyvezetőt is meg 

kell hívni. 

 

A Társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító vezető 

szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával és a jelen okiratban szabályozott 

véleményezési eljárást követően – köteles gondoskodni. 

A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a közhasznú társaság működésével és 

gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni.  

 

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti 

beszámolóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. 

 

Az alapító vezető szervének határozathozatalában – a nonprofit Kft-t érintő döntéshozatala 

során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli 

hozzátartozója /Ptk. 685. § b. pont/ élettársa /továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat 

alapján: 

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

X. A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 

 

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési 

jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. Az ülést legalább évente egyszer 

össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés 

elfogadására. 

 

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét 

beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával 

a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 

 

Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre a 

meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul 

köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. 

 

A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Az 

ügyvezetésre jogosult személyt meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az 

ülésen a véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az alapító nevében eljáró személy köteles 

gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 



 

  

napon belül meg kell tartani. Az ülést azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére kell 

összehívni. 

 

Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, mint a 

véleményezési jog jogosultja véleményezte. A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával 

kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények,  

illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, kivéve azokat a döntéseket amelyeket 

az alapító  működésére irányuló egyéb jogszabály alapján egyébként zárt ülésen tárgyal.  

 

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, 

a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott 

fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az alapító 

képviselője és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles 

folyamatos nyilvántartást vezetni, amely nyilvános. 

 

Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki 

minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával 

kapcsolatos. Zárt ülés tartására csak személyiségi jog és adatvédelmi okból kerülhet sor, 

azonban a zárt ülésre csak az ezzel összefüggő napirendi pont tárgyalása során kerülhet sor. 

Ennek megfelelően az adott ülés egyéb napirendi pontjaira vonatkozóan zárt ülést elrendelni 

nem lehet, ezek nyilvánosak. 

 

XI. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 

 

Amennyiben az alapító által tervezett döntések véleményezésére nem ülésen kerül sor, úgy az 

alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az alapító 

jogosult a döntéstervezetek közvetlen megküldésére is az  ügyvezetőnek, mint a 

véleményezési jog jogosultjának.  

Az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntést hozó alapítónak közvetlenül 

megküldeni. 

 

Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultja, 

vagyis az ügyvezető véleményezte. 

 

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések 

tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket,  és a vélemények meghozatalát követő alapítói 

döntést.  

Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére 

továbbítani. 

 

Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell 

rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható 

legyen. 

 

Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az 

ügyvezető, mint a véleményezési jog jogosultja véleményezte. 

 

 

 

 



 

  

XII. A társaság illetve a társaság működésének nyilvánossága: 

 

A Társaság nyilvánosságának biztosítását nem csak a döntéshozatali eljárás során, hanem a 

működés alatt is biztosítani kell. Az alapító vezető szerve a Társaság működésével 

kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a vezető 

szerv üléseinek helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, 

és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 

 

Az ülések határozatait a meghozataltól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az 

érintettekkel, és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános  hirdetőtáblán is 

ki kell függeszteni a meghozott határozatok szövegét. 

 

A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt 

előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet. Az ügyvezető akadályoztatása 

esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

 

A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a fenti feltételekkel. A 

társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon 

is. 

 

A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás 

igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapító vezető szerve 

ülésének összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése 

történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a fent megjelölt 

hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.  

 

XIII. Az ügyvezető: 

 

A társaság ügyeinek intézését valamint a társaság képviseletét a határozott időtartamra 

megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység 

elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, 

amelyet jogszabály nem tilt. 

 

 A Társaság ügyvezetője: Szabó Gergely 

         (sz.: Miskolc, 1980.04.23., a.n.: Szilágyi Róza Borbála) 

              lakcím: 3555-Harsány, Kossuth u. 20.) 

 

Az ügyvezető megbízása 2009. május 1-től 2014. április 30-ig szól.  

 

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható 

fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A 

jogszabályok, az alapító okirat illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a 

társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. 

 

Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

 

 

 

 



 

  

 

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

 

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve 

képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. A megválasztott személy az 

új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már 

ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles. 

 

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesült. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem 

lehet  ügyvezető. 

 

Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§. b. pont/ nem köthet a saját nevében 

vagy  javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a 

társasági szerződés /alapító okirat, alapszabály/ kifejezetten megengedi. 

 

A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b./ pont/ ugyanannál a 

társaságnál/ a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

 

Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

 

XIV. A cégjegyzés módja: 

 

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság ügyvezetője a társaság előírt, előnyomott, vagy 

nyomtatott cégneve alá a nevét az aláírási címpéldányon tett névaláírásának megfelelően 

aláírja. 

 

XV. A könyvvizsgáló: 

 

A társaság működése törvényességének, valamint az ügyvezetés ellenőrzésének elősegítésére 

az alapító könyvvizsgálót választ. 

 

A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől valamint a cég 

dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a cég pénztárát értékpapír – és áruállományát, szerződéseit 

és bankszámláit megvizsgálhatja. 

 

A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és a 

vagyonkimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, 

illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. 

 

A nonprofit gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 

jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének 

meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a nonprofit gazdasági 

társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a nonprofit gazdasági 

alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a 



 

  

szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak. 

 

A könyvvizsgáló a Társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a 

könyvvizsgáló tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is 

meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való 

részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben 

utasítható vissza. 

 

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 

vagyonának jelentős  mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 

tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét 

vonja maga után, köteles a Társaság alapítójának vezető szervének összehívását kérni. 

 

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

 

Megszűnik a könyvvizsgáló megbízása: 

Megszűnik a könyvvizsgáló megbízatása, ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvényben meghatározott megszűnési okok közül bármelyik bekövetkezik. 

 

A társaság könyvvizsgálója: 

A könyvvizsgálót az alapító 2007.június 27-től 2012. június 26-ig jelöli ki. 

 

A társaság könyvvizsgálója: 

 

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. 3300-Eger, Nagy-Eged u. 13., könyvvizsgálói 

engedélyszám: 000556 

 

A cég kijelölt könyvvizsgálója a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben a 

Gt-ben megfogalmazott kizáró rendelkezések nem állnak fenn. 

 

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

 

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság 

vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója /Ptk. 

685 § b. pontja/ továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 

három évig. 

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 

könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívűl a gazdálkodó szervezet alapítójára 

/vezető szervének tagjaira/ vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is 

alkalmazni kell.  

 

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy aki: 

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja 

b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 



 

  

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illletve 

d./ az a, c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

XVI. A Felügyelő bizottság 

 

A társaságnál a törvény erejénél fogva Felügyelő bizottság létre hozása kötelező. A 

számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő 

bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.  

 

A társaságnál három tagú Felügyelő bizottság működik. Az Alapító döntése szerint a 

Felügyelő bizottság tagja 2009. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig: 

 

- Bocsi Anna Mezőkövesd, Ifjúság u. 1. III/1.   an:  Molnár Anna 

- Pázmándi Gabriella Mezőkövesd, Sport u. 1. I/1. an: Farkas Mária   

- Tóthné Márton Gabriella Mezőkövesd, Zsófia u. 33. an: Berecz Mária 

 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag 

írásban tájékoztatni köteles. 

 

A Felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét 

maga állapítja meg. 

 

A Felügyelő bizottság feladata- és hatásköre különösen: 

Jelzi az Alapítónak és javaslatot tesz részére, ha – megítélése szerint – az ügyvezetés 

tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, 

vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit. 

Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. tv. (a továbbiakban 

számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 

gazdasági társaság alapítója részére. 

Dönt – átalakulás szándéka esetén – arról, hogy a gazdasági társaság milyen formájú 

gazdasági társasággá alakuljon. 

Kezdeményezheti a gazdasági társaság Alapítója által hozott határozat bírósági 

felülvizsgálatát. 

Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető 

tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné. 

Ellenőrzi a  társaság működését és gazdálkodását. 

Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 

Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 

gazdasági társaság munkavállalóitól. 

Megvizsgálhatja, ill. betekinthet a társaság könyveibe és irataiba. 

 

A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése 

során jogszabálysértések, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, 



 

  

a vetető tisztségviselők felelősségét meglapozó tény merült fel. 

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult 

szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg. 

A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 

hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze. 

 

A Felügyelő bizottság működése 

 

A Felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 

választ. 

 

A Felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van, határozatát egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

Felügyelő bizottság tagját –e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve 

munkáltatója nem utasíthatja. 

 

A Felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok 

és a cél megjelölésével – a Felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 

aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő 

bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

A Felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 

gazdasági társaság Alapítója hagy jóvá. 

 

Ha a Felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám 

alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 

Felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 

haladéktalanul értesíti az Alapítót. 

 

Ha a Felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött 

szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót. 

 

XVII. 

A társaság megszűnése: 

 

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások 

kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó 

vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani. 

 

A társaság működése: 

 

A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel a bejegyzés napjával jön létre. 

 



 

  

A  Társaság az alapító okirat ellenjegyzését követően az alapító okirat cégbírósági 

benyújtásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. 

 

Az alapító okirat ellenjegyzését követően az alapító okirat cégbírósági benyújtásának napjától 

a kijelölt ügyvezető a létrehozni kívánt társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár 

el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a közhasznú társaság iratain és 

a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött bejegyzés alatt toldattal kell 

jeleni. 

 

Az előtársaság gazdasági tevékenységet csak a közhasznú társaság cégbejegyzése iránti 

kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzéséig 

hatósági engedélyhez  kötött tevékenységeket nem végezhet. 

 

Az alapító rögzíti, hogy jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Gt, és a 

Kszt, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Az alapító képviselője a fenti egységes szerkezetű alapító okiratot elolvasás és megértés után 

helybenhagyólag aláírásával látja el. 

 

 

 

 

Készítettem és ellenjegyeztem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

111/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

A MÁAMIPSZ Szent Imre Tagiskola felújításával kapcsolatos oktatásszervezési 

feladatok a 2009/10 tanévre 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Szent Imre Tagiskola felújításával kapcsolatos elvégzendő 

oktatásszervezési feladatokat megtárgyalta, azt jóváhagyta.   

 

 

Felelős:  igazgató 

Határidő:   értelem szerint 
 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

112/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Idegenforgalmi Koncepció végrehajtásának felülvizsgálata 
 

 

 

A Képviselő-testület az Idegenforgalmi Koncepció végrehajtásának felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

68/2007. (III.28.) ÖK. sz. határozattal elfogadott  
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I. HELYZETELEMZÉS AKTUALIZÁLÁSA 

 

 

Infrastruktúra 

2 fontos eleme turisztikai szempontból a kerékpárút és a repülőtér, melyekkel kapcsolatban 

előrelépés történt. A kerékpárút első szakaszának felújítása, világítása korábban elkészült, 

azonban ezen munkák akkor tovább nem folytatódtak. Bár több pályázat is benyújtásra került 

sajnos egyik sem nyert. Most a Zsóry-fürdő fejlesztéséhez kapcsolódóan benyújtott és első 

körben nyertes pályázatunk tartalmazza a kerékpárút második szakaszának felújítását, 

világításának kiépítését is. 

A repülőtér sorsa kedvezően alakult 2008-ban, amikor is sikerült befektetőt találni. A cég 

kezdetben logisztikai célú hasznosításhoz kívánja kialakítani a repteret, majd későbbiekbe 

turisztikai célú használata (kisgépek, fapadosok) sem kizárt. 

Régóta várt fejlesztés valósulhat meg hamarosan a Kavicsos-tó körül is. Egy első körében 

nyertes város rehabilitációs pályázat részeként valódi szabadidőparkká alakulhat a terület, 

szabadtéri színpaddal, kiszolgáló egységekkel, játszótérrel. 

A Zsóry-fürdő kitáblázása a városból kivezető, illetve a déli elkerülő útnál már megoldott, az 

autópálya melletti fürdőző alakos tábla kihelyezése azonban egyenlőre nem megoldható. 

 

Szállás-, vendéglátóhelyek 

A város szálláshely kínálata szempontjából 2008 igen fontos mérföldkő. Év elején átadásra 

került egy újabb 3*-os szálloda, a Nefelejcs Hotel, ahol 26 szobába 60 főt tudnak elhelyezni. 

Szolgáltatásaik között konferencia és wellness lehetőségek is helyt kaptak. 

Városunkban évek óta nagyon hiányzott egy magas színvonalú, nagy férőhely kapacitású 

wellness szálloda. Ennek hiányát pótolja a 2008. novemberében átadott 4*-os Balneo Hotel 

Thermal & Wellness, melyben 135 szobában és lakosztályban 267 fő helyezhető el. A 

szálloda wellness részlegnek különlegessége, hogy medencéinek egy részében eredeti Zsóry 

gyógyvízben regenerálódhatnak a vendégek. Ezen túl természetesen többféle masszást, 

gyógyászati és szépészeti kezelést is kínálnak. A szálloda másik nagy erénye, hogy több 

különböző kapacitású konferenciaterem is találhat benne, melyekben meetingek, bankettek, 

esküvők is lebonyolíthatók. Ennek köszönhetően a közelmúltban itt kerülhetett sor több 

turisztikai szakmai eseményre, mint pl. az Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi 

Bizottság ülésére, a nívódíjak átadására, a szállodaszövetség regionális ülésére, valamint 

külképviselői workshopra. 

Kedvezőbb árú, alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeinken is történtek változások. A Zsóry 

Zsibongó 2008-ban teljes felújításon esett át. Részben megújult a kemping több régi faháza, a 

recepciónál pedig a korábbi belső felújítást a nyílászárók és a külső tatarozás tette teljessé. A 

Mini Hotel, valamint nemrég a MÁV Zsóry Senior Hotel azonban bezárt. Ez utóbbi sorsáról 

még nem döntött véglegesen tulajdonosa. 

Előrelépés történt városunkban a még mindig nagy számban előforduló fekete szálláskiadás 

visszaszorítása érdekében is. 2008-ban az adócsoport jóval többször tartott ellenőrzéseket, 

akár kiemelt ünnepi hétvégéken is, valószínűleg ennek köszönhetően nőtt a bevallott 

vendégek, éjszakák száma is (pontos adatok a mellékletben). Fontos lépés volt 2008 

júniusában a közterület használati rendelet módosítása, mely most már tiltja az autóból, 

kerékpárról és kézből tartott „Zimmer frei” típusú illegális vendégvadászatot. Természetesen 



 

  

maga a rendelet nem oldja meg a problémát, betartását rendszeresebben ellenőrizni kell a 

jövőben is. 

Vendéglátóhelyek tekintetében az üdülőterületen a 2 új szálláshely éttermével bővült a 

kínálat, mindkettő az igényesebb kategóriát képviseli, bőséges kínálattal. A városban eggyel 

csökkent az éttermek száma, a Matyó Csárda 2009 elején bezárt. 

 

Attrakcióink 

A matyó népművészet továbbra is városunk egyedi vonzereje, melyet nagy gondossággal 

próbál ápolni egyre nehezebb körülmények közt a matyó Népművészeti Egyesület. A 

Százrózsás Alapfokú Művészeti iskola sajnos megszüntetésre került, a néptánc oktatás az 

iskolákban szakköri formában folytatódik tovább. 

A Matyó Múzeum 2007 májusában a Múzeumok Majálisán vehette át az „Év Múzeuma 

2006” díjat. A múzeum továbbra is a megye egyik leglátogatottabb múzeuma, ahol az állandó 

kiállításon túl rendszeresen vannak különböző témájú időszaki kiállítások, valamint 

múzeumpedagógia foglalkozások is. 

A város másik jelentős múzeuma, az egyedi gyűjteménnyel rendelkező Mezőgazdasági 

Gépmúzeum, folyamatos megújuláson megy keresztül. A gyűjtemény, a kiállított darabok 

száma évről-évre gyarapszik, nemrégiben pedig elkészült a múzeum főbb közlekedési 

útvonalain a térburkolat és a csapadékelvezetők kiépítése is. 

A Hadas városrészben is folyamatos a fejlődés. A Kisjankó Bori Emlékházban a fűtés 

megoldását követően pályázati támogatással felújításra kerültek a vizesblokkok, 2009. elején 

pedig új kerítés készült, mely Kiss Mátyás keze munkáját dicséri. A körülötte lévő 

városrészben a házakat nagyjából ugyanazok a mesterek tartják fenn, mint korábban, kettő 

kivételével. A korábbi Babaházban jelenleg Gari Takács Margit Emlékház és Zeneház 

működik, a Játékház pedig új üzemeltetővel, de hasonló tevékenységgel (gyékény-, 

csuhéfonás, szövés) működik tovább. Sok év várakozás után a városnak sikerült pályázati 

támogatással felújítani a László Károly út 20. sz. alatti házat, melyhez sikerült üzemeltetőt is 

találni és közeljövőben fafaragó házként üzemel majd tovább. 

Nyertes pályázattal hamarosan megszépül a Szent László tér és azt övező épületek. Sor 

kerül a  Városi Galéria épületének felújítására, ahol a jelenlegi funkciókon túl (házasságkötő 

terem, Tourinform) az emeleten állandó Takács István Múzeum kap helyet. A tér másik 

oldalán lévő Közösségi Ház épülete külső felújítást követően szintén megújul, itt a 

rendezvényeken túl a Galériától már korábban átvett időszaki kiállítóhely funkció is 

megmarad. 

 

Rendezvények, szórakozás 

A város sokszínű rendezvénykínálatában kisebb átrendeződések történtek az elmúlt 

időszakban. 2008-tól a Fúvószenekarok és Mazsorett Csoportok Fesztiválja 2 héttel előbbre 

került, július utolsó hétvégéjére. Ugyanerre a hétvégre került a Jazz Est, mely a fesztivál egy 

fajta zárásának tekinthető. A korábbi Hagyományőrző Csoportok találkozója és a Bor Napja 

összevonásra került a Matyóföldi Folklórfesztivállal, ez utóbbi most már Bükkaljai 

Bormustraként szerepel a fesztivál programjában. Az idei évtől a Mátyás Király Reneszánsz 

Hétvége pedig újra egy hétvégére kerül a Város Napjával.  Az évek során a város kiemelt 

eseményeinek sorába nőtte ki magát a Matyó Húsvét és a Zsóry Lovas Napok. A korábbi 

években garantált programként nyáron 3 fix időpontban megrendezett Matyó lakodalmas 

programok 2008-tól már csak csoportok részére, előzetes megrendelésre láthatóak. Nyaranta 

vannak azonban olyan hétről-hétre visszatérő egyéb garantált programok, melyek már 

bejáratottan működnek: keddenként városnéző séta vezetéssel, szombatonként 

mézeskalácssütés, vasárnaponként orgonakoncert. A rendezvények megszervezésében és 



 

  

lebonyolításában továbbra is fontos szerepet vállalnak a helyi civil szervezetek, az 

önkormányzat és a városi intézmények mellett. 

Szórakozási lehetőségek terén színvonalas hellyel bővült a város kínálata a korábbi mozi 

helyén megnyitott többfunkciós Movie Clubbal. 

 

Marketing 

Az elmúlt időszakban is évente került aktualizálásra és megjelentetésre a 15.000 db–os 

példányszámú, 4 nyelvű városi kiadvány. 2008-ban a Translands pályázat keretében frissítést 

követően utánnyomásra került a Matyóföld leporelló és a városi (hátoldalán térségi) térkép. 

Ennek a pályázatnak köszönhetően új kiadvánnyal is gazdagodott a kínálat, 5.000 példányban 

fotóalbum jellegű reprezentatív anyag is készülhetett. 

2007-ban a Zsóry, 2008-ban a város valamint a Matyó Népművészeti Egyesület is 

készíttetett korszerű prezentációs eszközt, rollup-ot, mely nagy felületen biztosít igényes 

reklámot, mobil, könnyen szétszedhető, hordozható és tárolható. 

Jelentős előrelépés történt a város budapesti Utazás kiállításon történt megjelenésében. A 

2008 és 2009-es nagyobb alapterületű stand felépítményének tervezését, kivitelezését egy 

„hivatásos” kiállítás építő cég végezte. Ez jelentősen javította látványt, az egységes összképet, 

mind a tavalyi Vizek Éve tematika, mind az idei matyó+gyógyvíz együttes megjelenítése 

esetén. Az idei megjelenés költségeinek közel felét pályázati támogatásból sikerült fedezni. 

Az új standok a korábbinál több látogatót vonzottak, több szóróanyag fogyott. 

A Turisztikai Célelőirányzat 2007. évi pályázatának támogatásával 2008 elején egy újszerű 

marketing eszköz projekt került kialakításra. 2008 márciusától kaphatnak a vendégek min. 3 

éj eltöltése esetén Matyóföld kártyát az átadóhelyként szerződött mezőkövesdi és kistérségbeli 

szálláshelyeken. A sorszámozott kártyák átadásáról a recepciók nyilvántartást is vezetnek, 

mely a későbbi marketing munkát segíti. A vendégek a kártya mellé megkapják a kistérség 

településeiről szóló 4 nyelvű kiadványt, mely a kártyára kedvezményt, grátisz szolgáltatást 

nyújtó helyek listáját is tartalmazza. A kártya megvalósítása egyébként a 2007-es koncepció 

céljai közt is szerepelt. 

A 2007-ben a koncepcióhoz készült SWOT-analízis még megállja a helyét, hisz a benne 

gyengeségként vagy lehetőségként szereplő dolgok (reptér, fürdőhöz kapcsolt szálloda, 

wellness lehetőségek bővítése, fedett élményfürdő, stb.) jórészt még nem valósultak meg, 

több esetben azonban konkrét tervekkel, nyertes pályázattal vagy kiválasztott befektetővel 

már rendelkezik a város. 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK, FELADATOK 

 

Szálláshelyek 

A 4*-os Balneo Hotel megnyitása ellenére továbbra is szükség van egy közvetlenül a fürdő 

területén belül elhelyezkedő gyógyszállóra, mely fedett folyosón keresztül összeköttetésben 

áll a fürdővel. A terület kijelölése és befektető kiválasztása megtörtént, törekedni kell a 

mielőbbi megépítésre, megnyitásra, mivel a vendégek nagyon gyakran keresik. 

 

Fürdő 

Mérföldkő a város és a fürdő életében 2009 őszén kezdődő 1.1 milliárd Ft összértékű 

fürdőfejlesztés, melyhez EU-s forrásból a ROP program pályázatán 500 millió Ft támogatást 

nyert első körben városunk. A fejlesztések elkészültével a korábbi fürdővel kapcsolatos 

célkitűzések jelentős része megvalósul. Sor kerül a fedett fürdő rekonstrukciójára, melynek 

része többek közt wellness fitness részleg, öltöző épületrész, belső udvarok, 

gyermekmedencék, beléptető kapuk és karórás beléptető rendszer kialakítása, valamint a 

meglévő gyógymedencék felújítása. A fejlesztés másik jelentős elem az ikermedence 



 

  

rekonstrukciója, ahol egy korszerű 3 részre osztott gyógy- és élménymedence, 

gyermekpancsoló jön létre, későbbi csúszda hozzáépítési lehetőséggel. A fedett medencék és 

az ikermedence közti terület a harmadik fontos része a fejlesztésnek. Ezen a területen új 

öltözőépület kerül megépítésre, mely folyosón keresztül összeköttetésben áll a fedett 

medencékkel, a későbbiek során épülő gyógyszálló is erre csatlakozhat rá majd. Mindezen 

látványos felszíni elemeket a háttérben gépészeti rekonstrukció, bővítés, térburkolás kíséri, 

illetve a kerítés és parkoló megújulása is követi. 

- A fürdővel kapcsolatosan továbbra is szükséges a személyzet folyamatos képzése 

(nyelvek, wellness), kommunikációs készségük fejlesztése.  

- Fontos volna egy frissebb kutatás a gyógyvíz összetételéről, melyet orvosi szakmai 

lapokban, weboldalakon is lehetne publikálni. 

 

Látnivalók 

A tavalyi évben indult első alkalommal a garantált városnéző séta a Matyó Touristtól, 

melyet a nyári szünetben a továbbiakban is keddenként garantált programként, részvételi díj 

ellenében kívánnak végezni. 

- Továbbra is nagy hiányossága a Matyó Múzeumnak, hogy nincs hímzéskiállítás részleg, 

pedig a matyó népművészeti ágak közül a hímzés a legismertebb, sokan keresnék. Meg kell 

oldani az idegen nyelvű feliratozást vagy a tárlatvezető készülék működését, hogy azonos 

belépő díjért cserébe a külföldi vendég is hasonló mennyiségű információhoz juthasson, mint 

a belföldi. 

- A Kisjankó Bori Emlékház kivételével múzeumaink és a fürdő is csak egy blokkot ad a 

vendégnek, fontos lenne, hogy emlékbe eltehető belépőjegyet kapjanak, aminek hátoldalán 

esetleg egymást is ajánlhatnák a látnivalók, vagy akár egy „szponzori” hirdetés is 

elhelyezhető. 

- Érdemes lenne átgondolni a 2 múzeumban egy családi belépőjegy bevezetésének 

szükségességét, mely a Zsóry-fürdőben az idei szezontól már létezik. 

 

Rendezvények 

A helyzetelemzésben említettek szerint megtörtént a rendezvények felülvizsgálata, több 

kisebb esemény nagyobbakkal került összevonásra. Ezeknek kisebb részben vannak anyagi 

előnyei, elsősorban a szervezési, előkészítési feladatokban jelent szerencsésebb helyzetet. 

- A meglévő három garantált programot (kedd idegenvezetés, szombat mézeskalácssütés, 

vasárnap orgonakoncert) ki kellene egészíteni a többi napra is valamivel (pl. rövid kerékpáros 

körút az üdülőterületen, esetleg Szihalomra; íjászkodás, stb.) Első körben ki kellene próbálni 

kifejezetten a kiemelt főszezonban (júl.10-aug.20. közti időszakban), hogy mire és mennyire 

van igény. Minden napra más-más rövidke elfoglaltságot ajánlanánk ingyenesen, vagy 

jelképes díjért cserébe, ez az 1 hétre összeállított program pedig a főszezon 5-6 hetében 

hetente ismétlődne. Természetesen minden szálláshelyen és a fürdőben is szükséges ezen 

programok több csatornán való folyamatos propagálása. A programok koordinálást, a 

vendégek szervezését a Tourinform iroda és a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (tagsága) 

láthatná el. 

 

Sport, szórakozás 

Továbbra is kevés a vendégek számára igénybe vehető sportolási lehetőségek száma. 

Leginkább lovaglásra, teniszre, kerékpározásra lenne igény. 

- A teniszezésre megoldást jelentetne, a kemping területén található teniszpálya 

felújítása. A teniszütő+labda bérléséből (természetesen csak megfelelő propagandával 

és megfizethető árakkal) még bevételt is tudna kemping szerezni. 



 

  

- További megoldás lehet a városban a Kavicsos-tó szabadidőparkkal határos terület, 

melyen eladás után vendéglátó és sport funkciók is helyet kaphatnak, így akár tenisz 

vagy squash pálya is létesülhet, melyet a helyi lakosok és a vendégek egyaránt 

igénybe vehetnének. 

- Kerékpárbérlési lehetőség továbbra is van az Ódor Kerékvárnál, ahonnét szívesen ki is 

szállítják az eszközt a szálláshelyekhez is. Szükséges lenne az üdülőterültre, a 

kerékpárút elejéhez egy tábla kihelyezése, melyen kistérségben javasolt biciklis 

útvonalak szerepelnének a táv hosszúságával, nehézségi fokozattal, becsült idővel, 

valamint az, hogy a belváros távolsága, gyalogos és kerékpárral való elérési ideje. Ezt 

a táblát a kerékpárkölcsönzővel együttműködésben készítenénk el, amin 

elérhetőségeik is feltüntetésre kerülnének. Ezen túl a nagyobb szállásokhoz kisebb 

méretű laminált térképként kerülne ki hasonló bérlési ajánlat. A bérelt kerékpárok 

mellé minden esetben szükséges útvonaljavaslatot és lakatot is adni. 

 

Évek óta gondot jelent a vendégek esti programlehetőségeinek bővítése. Mivel az 

üdülőterületen még főszezonban sincs „tömegturizmus”, igen kevés az egy időben jelen lévő, 

itt alvó vendégek száma ahhoz, hogy több színvonalas kávéház, cukrászda, „kiülős” terasz, 

vagyis korzó létesüljön (hiszen ezeket kialakítani, bérelni, fenntartani nem tudnák egész 

évben). Így a mediterrán nyaralóhelyekre, vagy akár a Bogácsra jellemző esti, éjszaki 

forgatag nálunk teljesen hiányzik.  

- Át kellene gondolni, hogy a marketingünkben hogyan kovácsolhatnánk e 

hátrányból/gyengeségből előnyt, vagyis nem kellene magunkat „csendes, nyugodt 

pihenésre vágyóknak ajánljuk” helyként reklámozni. 

 

Marketing 

- Mivel a szálláshelyek recepciói és a múzeumok is egyre inkább igénylik, hogy városi 

kiadványt adhassanak vendégeiknek, szükséges átgondolni a város 

kiadványstruktúráját. A jelenlegi kiadványból a hirdető szolgáltatók 50-100 db-ot 

kapnak egy évre, a hirdetésért cserében, ami arra nem elég, hogy kitegyék a recepción. 

A jelenleg 15.000 példányban készülő kiadványból többet azonban nem tudunk 

biztosítani, de lehet, hogy nem is érdemes. Amennyiben valamivel kevesebb példányt 

készítenénk a következő évre (kiállításokra, delegációknak, Tourinformnak, stb.), a 

maradék költségből kisebb kiegészítéssel nagy példányszámú letéphető térképeket 

tervezhetnénk, elsősorban a város látnivalóinak jelölésére. 

Ebből kerülhetne ki a múzeumokba, recepciókra is. Hirdetési felületet ezen is lehet 

kialakítani természetesen, így a bekerülési költség egy része megtérülhet. 

- Szükséges volna a szálláshelyekről az IFA bevallásban szereplő adatokon túl a 

külföldi vendégek számának országonkénti alakulásáról is adatokat bekérni, hogy 

láthassuk mely küldő országokra szükséges koncentrálni marketing tevékenységünket, 

milyen nyelven szükséges a kiadványok megjelentetése. 

- A marketing igen fontos eleme az internetes megjelenés. A városi honlap 2005-ben 

készült el, így hamarosan szükségessé válik egy kisebb „ráncfelvarrás”, hisz szükséges 

webes téren is a folyamatos megújulás, természetesen a városi design, színek 

figyelembe vételével. 

 

Vendégfogadás infrastruktúrája 

Több dolog megvalósult vagy megvalósítása folyamatban van e területen. A repülőtér 

befektetőre talált, a Napfürdő út új aszfaltburkolatot kapott, az OTP bankautomatának 

állandó, riasztóval védett hely lett kialakítva, kicserélték a vasútállomás nyílászáróit és 

működik már a számítógépes jegykiadás is. 



 

  

Továbbra is szükséges: 

- A vasútállomás épület felújításának mielőbbi folytatása, a vonattal érkező vagy 

átutazó vendég ezt a képet lája először a városról. 

- A fürdő és a város közti területek hasznosításának szükséges figyelemmel lenni arra, 

hogy a 2 terület minél előbb „összeépüljön”. 

- A fürdő és a város közti távolság leküzdése érdekében egy környékbeli vállalkozó már 

kezdeményezte állandó kisvonat járat működtetését. Mivel az útvonala mindenképp 

érinti a 3-as főutat, így az illetékes hatóságtól nem kapott engedélyt. Tovább kell 

vizsgálni, hogy milyen átalakításokkal, feltételekkel oldható meg közlekedése vagy 

milyen egyéb járművet lehetne működtetni (pl. tuk-tuk). 

- Ki kell alakítani az üdülőterület centrumát, parkkal, padokkal, játszótérrel, esetleg 

szökőkúttal. 

- A Fülemüle út erősebb gyalogosforgalma miatt szükséges a járda kiszélesítése az árok 

befedésével, további padok, szemetesek elhelyezése. 

- A városban szükséges az OTP bank környékén illetve a könyvesbolt környékén egy-

egy múzeumot reprezentáló barna turisztikai közlekedési tábla kihelyezése, Hadas 

felirattal, nyilakkal, valamint a Matyótáj Áruház oldalán lévő régi várostérképet is 

lehetne ilyen célra hasznosítani (helyette évek óta van már friss térkép a Pizza Néróval 

szemben a parkolónál). 

- Igényként merült fel, hogy szükséges lenne a szálláshelyeken egy egységes, szép 

kivitelű tájékoztató információs tábla kihelyezése. Ezen lenne egy rész, ahol színes 

képekkel, nyitva tartással, belépőkkel a legfontosabb látnivalóinkra hívnánk fel a 

figyelmet, alatta pedig lenne az a hely, ahol havi rendezvények listáját, valamint az 

éppen aktuális nagyrendezvény programját helyezhetnénk ki (mindezt cserélhető, 

aktualizálható módon). Amennyiben a napi beosztású garantált programok is 

megvalósulnak, szintén ezen lennének elhelyezhetőek. A táblára néhány kiadványtartó 

is kerülne, ahová a szálláshely saját prospektusát, akcióit, a fürdő vagy a 

rendezvények prospektusait lehetne elhelyezni. 

 

Szakmai kapcsolatrendszer 

A városnak szép számmal vannak testvérvárosi kapcsolatai, legutóbb 2008-ban a szlovákiai 

Kiskövesddel és Nagykövesddel került aláírásra a megállapodás.  

- A korábbi kapcsolatok közül az erdélyi Kézdivásárhellyel és a német Rüdesheimmel már 

egyre lazább a kapcsolat, melyeket érdemes felülvizsgálni. 

- Szükséges volna újabb kapcsolatok keresése, elsősorban Csehországban, ahonnét egyre 

növekvő számú érdeklő érkezik régiónkba és városunkba is, továbbá a szomszédos országok 

közül Ausztriában. 

- Már 2008-ban megfogalmazódott a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek 

tervezése kapcsán, hogy Mezőkövesdnek és térségének Egerhez érdemes kapcsolódnia, a 

földrajzi adottság, távolság és az attrakciók sokszínűsége miatt is. Amennyiben a TDM 

rendszerek kialakítása, a pályázatok tovább csúsznak, vagy nem valósulnak meg, akkor is 

érdemes Egerrel tovább építeni a már megkezdett kapcsolatokat (Tourinformok közt, fürdők 

közt). 
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Beszámoló a Városi diákönkormányzat munkájáról 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi 

Diákönkormányzat munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
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                 Tájékoztató a Város Napja és Mátyás Király Reneszánsz  

Hétvége programjairól 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesden 2009. június 26-28-án rendezendő 

Város Napja és Mátyás Király Reneszánsz Hétvége programjavaslatát és elfogadta azt. 

A Város Napja ünnepi szónokának Kiss Mátyás „Mezőkövesd Város Díszpolgára” 

fafaragó népi iparművészt javasolja felkérni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy amennyiben Kiss 

Mátyás nem vállalja az ünnepi beszéd megtartását, abban az esetben kérjen fel más 

személyt.  

 

 

Felelős: KÖZKINCS-TÁR ügyvezető, Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
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2009. június 26 - 28.  
 

Június 26. péntek  

A Mezőgazdasági Gépmúzeum területén megvalósuló rendezvények: 

 

16.00:  A Mezőgazdasági Gépmúzeum bővítésére szánt Hársfa út 30 szám. alatti alapítványi 

telek első fejlesztési fázisának átadása (műtárgy értékű kovácsoltvas kapu, faragott 

„Székely kapu”, cséplőgépszín, kerekes kút, talajművelő eszközök kiállítási épület, két 

osztatú „hidas”). 

- Üdvözlőbeszéd, szalag átvágás 

- A felállított kapuk megáldása, megszentelése 

 

17.00:
 
 A „Faragott örökség – fába vésett hagyomány” – című időszakos kiállítás 

megtekintése a ”Gazdaházban” (a kiállítás 2009. szept. 1-ig tart nyitva). 

 

17.10:
 
  Hajdu Ráfis János múzeumalapító „Faragásokkal díszített élet” című könyvének 

bemutatója. 

 

 

Június 27. szombat 

 

7.00:  Zenés ébresztő a városban és az üdülőterületen  

10.00:  Koszorúzás és ünnepi megemlékezés a Mátyás szobornál 

10.30:  Ünnepi műsor a Közösségi Házban 

Ünnepi beszédet mond: Kiss Mátyás fafaragó  népi iparművész - Díszpolgár 

„Mezőkövesd  Köztisztviselője” kitüntető cím átadása 

„Az év diákja”elismerések átadása 

12.00:  Város Napi állófogadás a kitüntettek tiszteletére 

 

18.30: Szent László Búcsú és Város-napi ünnepi mise a Szent László templomban 

19.30: a Szent László Búcsú körmenete 

 

15.00:  a Mátyás Király Reneszánsz Hétvége programjai a Városi Sportcsarnok előtti 

szabadidőparkban 

 

15.00-tól 20.00-ig párhuzamosan folyó programok: 

 

- Középkori vásári forgatag népművészek, kézművesek és „helyi termékek” forgalmazóinak 

részvételével.  

 

- „Újjászülető mesterségek”: Mátyás király korában elterjedt, a XX. századra szinte kihalt, 

mára viszont újraéledő mesterségek bemutatói  

 

-  „Egy rendhagyó mese” – melyben a Fizika Tündére és a Természeti Törvények 

közreműködésével erőpróbák, ügyességi játékok sora vár mindenkit:  



 

  

Óriás fényképezőgépbe (camera obscura) bújhatunk, kipróbálhatjuk, meddig tudunk eljutni 

akár gólyalábon, vagy az ügyesebbek egykerekű biciklin. Ha pedig kisüt a nap, vízzel töltött 

óriás nagyító lencse éget nyomot az alá helyezett papírosra. Bárki készíthet szekér méretű 

óriásbuborékot, a kisebbek pedig egy szőnyegen építhetnek mágneses csodákat vagy golyó 

labirintust, labdapiramist. 

Az agyafúrt elmék kiélhetik szerelő és gondolkodó képességüket a számos ördöglakat és 

logikai játék segítségével, amelyek között található Magyarország egyik legnagyobb óriás 

ördöglakatja. 

  

- „Matyó virtus” - vidám ügyességi és váltóversenyek, népi játékok: 

(dióverés, hordólovaglás, gólyalábazás, patkódobálás, szögbeverés, doboz-célbadobás…” 

 

- Apródoskola (vívóoskola, íjásztatás gyermekeknek) mezőkövesdi íjászok 

közreműködésével 

 

- A Fekete Hollók Rendje gyermekfoglalkozásai (15.00 és 17.00 óra között): 

- Heraldika (Címerfestészet): magyar királyok címerei; címerállatok: griff, unikornis, 

főnix, sárkány, oroszlán, sas, holló; a címerekhez kapcsolódó szabályok; legendák  

- Reneszánsz birkózótechnikák tanítása korabeli krónikák alapján 

- XV. századi kódexek alapján a kardforgatás fortélyainak oktatása (fafustéllyal) 

- Csatacsillag - és kelevézdobás (hajítófegyverek) 

- Reneszánsz táncok tanítása udvarhölgyekkel 

- Kézműves játszóház (a középkort felelevenítő kézműves foglalkozások apródoknak és 

udvarhölgyeknek) 

 

- Középkori orvoslás 

Az Egészségklub Egyesület tagjaival az érdeklődők kipróbálhatják mindazokat a gyógyászati 

lehetőségeket, melyeket már Mátyás király udvarában is sikerrel alkalmaztak. (Gyógyteák 

kóstoltatása, növényi olajokkal és illóanyagokkal masszázs, egészséges életmóddal és 

étkezéssel kapcsolatos tanácsadás…)  

17.00: a mezőkövesdi Mesélő Fátylak Hastánckör és vendégeik műsora 

17.30: „Mátyás király meg az ördög” – a MiaManó Színház gólyalábas, óriásbábos 

produkciója 

 

 

18.30: a Fekete Hollók Rendje bemutatói: 
 Zászlós, dobos felvonulás, díszőrség  

 Zenés – táncos mulatság veszi kezdetét, udvari táncok bemutatatása 

 A harcosok egy elit alakulata megmutatja, csatában hogyan küzdenek vállvetve, XV. 

századi hadrendi formációkat mutatnak be, szakállas puska is eldördül eközben. 

 A magyar virtus kiütközik, fegyverforgatásukkal jeleskednek a lovagok, 

fegyverbemutatóval kezdik, majd bajvívásokkal akarják eldönteni, „ki a legény a 



 

  

gáton”… A bajvívások a könnyű fegyverzetű harcosokkal kezdődnek, majd végén a 

nehézvértesek félelmetes összecsapásával zárulnak. 

 Igaz magyar-kun fegyverünknek is megmutatjuk használatát, váraink védelmében 

milyen íjászformációkat is használhattak (különféle testhelyzetekből röpítik ki 

nyilaikat az íjászok, megelevenedik a „hullám”, a „hat -, és nyolckarú íjász”). A 

hadrendet az íjászat és a pajzsfalat alkotó harcosok teszik még különlegesebbé, kik 

teljesen együttműködnek az íjászokkal (a reflexíj mellett számszeríj működését is 

láthatják a nézők). 

 A hadúr keleti csemegével örvendezteti meg a lovagokat, hastáncosnő mutatja meg 

bájait. A másik érdekesség, hogy (bevonva a közönséget) a vérmesebb vitézek helyi 

leányzókat szemelnek ki és szépségükért ölre mennek egymással. Ebből csetepaté 

keveredik, egy csatajelenettel zárjuk a haditornát, amelyben a kor összes fegyvere 

megelevenedik. A győztes harcos leányzója lesz „Mezőkövesd szépe”. 

 Meglepetésként befejezésül közös táncot szervezünk a közönségnek. 

 Páncél -, és fegyvertörténeti ismertető  

 

19.30: Mátyás király átveszi a város kulcsát, s köszönti mezőkövesdi alattvalóit; 

 

20.00: Koncert 

 

21.00: „Tűzsólymok” – a leglátványosabb tűzzsonglőr-formációk  

 

21.30: Reneszánsz tűzijáték 

 

 

Június 28., vasárnap:  

Városi Sportcsarnok előtti szabadidőparkban: 
 

15.00-tól 20.00-ig a rendezvény helyszínén párhuzamosan folyó programok: 

- Középkori vásári forgatag népművészek, kézművesek és „helyi termékek” forgalmazóinak 

részvételével.  

 

- „Újjászülető mesterségek”: Mátyás király korában elterjedt, a XX. századra szinte kihalt, 

mára viszont újraéledő mesterségek bemutatói  

 

-  „Egy rendhagyó mese” – melyben a Fizika Tündére és a Természeti Törvények 

közreműködésével erőpróbák, ügyességi játékok sora vár mindenkit:  

Óriás fényképezőgépbe (camera obscura) bújhatunk, kipróbálhatjuk, meddig tudunk eljutni 

akár gólyalábon, vagy az ügyesebbek egykerekű biciklin. Ha pedig kisüt a nap, vízzel töltött 

óriás nagyító lencse éget nyomot az alá helyezett papírosra. Bárki készíthet szekér méretű 

óriásbuborékot, a kisebbek pedig egy szőnyegen építhetnek mágneses csodákat vagy golyó 

labirintust, labdapiramist. 

Az agyafúrt elmék kiélhetik szerelő és gondolkodó képességüket a számos ördöglakat és 

logikai játék segítségével, amelyek között található Magyarország egyik legnagyobb óriás 

ördöglakatja. 



 

  

 

 - Apródoskola (vívóoskola, íjásztatás gyermekeknek) mezőkövesdi íjászok 

közreműködésével 

 

- A Fekete Hollók Rendje gyermekfoglalkozásai (15.00 és 17.00 óra között): 

- Heraldika (Címerfestészet): magyar királyok címerei; címerállatok: griff, unikornis, 

főnix, sárkány, oroszlán, sas, holló; a címerekhez kapcsolódó szabályok; legendák  

- Reneszánsz birkózótechnikák tanítása korabeli krónikák alapján 

- XV. századi kódexek alapján a kardforgatás fortélyainak oktatása (fafustéllyal) 

- Csatacsillag - és kelevézdobás (hajítófegyverek) 

- Reneszánsz táncok tanítása udvarhölgyekkel 

- Kézműves játszóház (a középkort felelevenítő kézműves foglalkozások apródoknak és 

udvarhölgyeknek) 

 

- Középkori orvoslás 

Az Egészségklub Egyesület tagjaival az érdeklődők kipróbálhatják mindazokat a gyógyászati 

lehetőségeket, melyeket már Mátyás király udvarában is sikerrel alkalmaztak. (Gyógyteák 

kóstoltatása, növényi olajokkal és illóanyagokkal masszázs, egészséges életmóddal és 

étkezéssel kapcsolatos tanácsadás…)  

 

- Középkori kaszinó 

A középkorban is kedvelt szerencsejátékok közül a „Kártyarulett” (táblás kártyajáték) 

„Szerencse háza” (táblás kockajáték), „Trou Madame” (táblás golyógurító játék), 

„Szerencse kerék” (táblás kockajáték) próbálható ki.  Minden játékot egy jelmezes játékvezető 

irányít. A gyerekek (és felnőttek) érkezéskor játékpénzt kapnak, amelyeket végül 

nyereményekre válthatnak át. 

- „Kódex festő műhely” – A kódex festő műhelybe látogató vendégek a Beatrix udvarára 

jellemző ruhákat próbálhatnak fel, majd modellt állhatnak a „gyors kezű” miniatúra festőnek 

(mai szóval fotográfusnak), aki Mátyás méltán híres Corvináinak egyik lapjával szerez örök 

emléket nekik.  

- Leonardo Asztrológiai Laboratóriuma: Leonardo gépezetei segítségével mindenki 

egyszerűen, játékosan, saját maga tanulmányozhatja születési horoszkópját. 

- A „Reneszánsz sütőverseny”-re érkezett sütemények átvétele, zsűrizése: 

Mezőkövesdi lányok, asszonyok korabeli alapanyagokkal (mazsolával, kókusszal, 

mogyoróval, mandulával) készített süteményeinek versenye 

 

17.00-tól: jelmezes felvonulás - Haditorna versenyek vitézei, zászlóforgatók, mutatványosok, 

zenészek, korabeli viseletbe öltözött városlakók, nemesi udvartartás parádés felvonulása 

Mezőkövesd főutcáján.  

 

 

 

 



 

  

 

Reneszánsz gálaműsor: 

 

 

17.30: a jelmezes felvonulók élén érkező Mátyás király köszönti Mezőkövesd lakosait 

 

17.45: Zászlóforgatók és dobálók műsora – a Pavane Történeti Táncegyüttes reneszánsz 

korszakhoz kapcsolódó, történelmi alapokon nyugvó zászlóforgatóinak csoportos, páros és 

szólószámokból álló koreográfiái, saját dobos együttesünk zenei kíséretével. 

 

18.00: Gólyalábas vendégcsalogatás, hívogatás, kikiáltás. A műsorban a szereplők korhű 

jelmezekben, középkori hangulatban élő zenei kísérettel szórakoztatják a nagyérdeműt, akik 

az előadás során a történet szereplőivé is vállnak. 

 

18.45:  

Mezőkövesdi galambászok tiszteletadása a királynak (2000 galamb röptetése) 

Mátyás király fogadja a vitézeket és a pórnépet, az igazságos király ítélkezik az eléje 

járuló városlakók ügyeiben, a korabeli öltözetet viselők közül kiválasztja a legszebb 

hölgyet! 

„A reneszánsz sütőverseny” eredményhirdetése 

 

19.00: a Fekete Hollók Rendje bemutatói: Zászlós, dobos felvonulás, díszőrség, udvari 

táncok bemutatatása, XV. századi hadrendi formációkat bemutatása, bajvívás, 

fegyverbemutatók, íjászformációk, csatajelenet, Páncél -, és fegyvertörténeti ismertető  
 

20.30:Koncert
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Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény (továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat kiadásainak átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének 

megteremtése, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

I. 

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 

 

1. A szabályzat célja, hogy rögzítse a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

közbeszerzéseivel és tervpályázataival kapcsolatos feladatait, az eljárásba bevont személyek, 

illetőleg szervezetek felelősségi körét és közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét.  

 

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan -a közbeszerzés tárgyát képező-  

árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási 

koncesszió megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) versenyeztetést ír 

elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik. 

 

2.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

(továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési eljárása kiírásával és elbírálásával kapcsolatos 

tevékenységekben résztvevő és abban eljáró személyekre, szervezetekre. 

 

2.2. A közbeszerzési eljárásokat a törvény általános rendelkezései szerint kell kiírni, és 

lefolytatni az e szabályzatban meghatározottak figyelembe vételével.  

 

3. A közbeszerzések tárgyai: 

 

a.) Árubeszerzés: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 

dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak -vételi 

joggal vagy anélkül történő-  megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában 

foglalja  a beállítást és üzembe helyezést is.  

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában árubeszerzésnek 

minősül -az előzőeken túl- az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg 

hasznosítására vonatkozó jognak -vételi joggal vagy anélkül történő- megszerzése is az 

ajánlatkérő részéről.  

 

b.) Építési beruházás: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 

megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  

 A Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

 Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 

 Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

A közösségi értékhatárokat elérő beszerzések esetén építési beruházás továbbá a Kbt. 25. § 

(2) bekezdésében foglaltak a Kbt. 22 § (2) bekezdés a.) pontja alkalmazásában. 

 

c.) Építési koncesszió: 



 

 

Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény 

hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli 

ellenszolgáltatással együtt. 

 

d.) Szolgáltatás megrendelése: 

Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes szerződés, 

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. 

 

e.) Szolgáltatási koncesszió: 

Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén a szolgáltatási koncesszió - a 

Kbt. 23. §-ában foglaltak alapján - nem képezi a közbeszerzés tárgyát.  

Kizárólag a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában olyan 

szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás 

nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 

átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.  

 

II.  

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált -általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40. §-ában, valamint a 

245.§ bekezdésében foglaltakra tekintettel megállapított- legmagasabb összegű teljes 

ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban becsült érték). 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 

időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás 

meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg bizonyos 

esetekben (a Kbt. 125. § (2) bekezdés c.), a 135. § és a 147. § (4) bekezdése szerinti 

eljárásban) a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, az úgynevezett általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzések megkezdésén a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetmény feladásának időpontját kell érteni. 

 

2. A közbeszerzések értékhatárát a  

 Kbt. 30-34.§-a (közösségi értékhatárok), 

 Kbt. 244.§-a, valamint a 402. § (1) és (2) bekezdései (nemzeti értékhatárok) rögzíti.  

A Kbt. 402. § (2) bekezdése 2005. december 31-ig rögzíti az értékhatárokat, azok összegét 

2006. évre és azt követően az éves költségvetési törvény állapítja meg.  

Az éves költségvetési törvény alapján 2006. január 1-től módosuló értékhatárok összegét a 

szabályzat mellékleteként kell kezelni. 

Az értékhatár folyamatos figyelemmel követéséért és a szabályzaton történő átvezetéséért 

a közbeszerzési referens a felelős. 

 

3. Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni. Ha a költségvetési szerv 

központból és tőle földrajzilag teljesen elkülönült szervezeti egységből áll, akkor is egy 

költségvetési szervként kell kezelni. 

4. A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.  

 



 

 

5. A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, 

szolgáltatások közbeszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani, amelyek 

 beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (a Kbt. 39. § 

(1) bekezdés kivételével), és 

 beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 

 rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül 

összefügg. 

 

III.  

A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSI RENDJE, STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS 

 

1. 2005. január 1-től – a jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével – a 

Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek adatszolgáltatása alapján a közbeszerzési referens a 

költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről A közbeszerzési terv nyilvános. A 

közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért a 

közbeszerzési referens a felelős. A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület jogosult 

jóváhagyni. 

 

2. A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a 

közbeszerzési tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás akkor folytatható le, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 

ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a közbeszerzési referens a felelős.  

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az Önkormányzat honlapján közzé 

kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó 

közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig elérhetőnek kell lennie. 

A közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek 

kérésére meg kell küldeni. 

 

3. Az Önkormányzat a költségvetési év kezdetét követően a Kbt. 42. §-ában 

meghatározottak szerint előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az 

elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan. 

 

4. A tárgyévben lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell 

készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a 

Közbeszerzések Tanácsa részére. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és megküldéséért 

a közbeszerzési referens a felelős. 

 

IV.  

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT 

SZEMÉLYEK 

 

1. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy 

gyakorolja. Közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személy a Polgármester. 

2. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos -jelen szabályzatban 

részletezett- feladatokat a 

- Közbeszerzési Bizottság 



 

 

- érintett Irodák vezetői 

- Kincstári Iroda vezetője 

- közbeszerzési referens 

- a tervpályázatok elbírálására felállított eseti szakmai zsűri 

- az eljárásba bevont külső szakértők (tanácsadók) látják el. 

Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges 

szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Polgármester közbeszerzés 

lebonyolítására külső szervet kérhet fel vagy ideiglenes szervezetet hozhat létre. 

 

3. 2005. január 1-től a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 

eljárásokba hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező. 

 

4. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe, az 

ajánlatok értékelésébe bevont személyeknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, 

közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 

5. Az ajánlatkérő akkor felel meg a 4. pontban foglalt követelménynek, ha az eljárásba 

bevontak között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 

V.  

A KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG 

 

1 A közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések előkészítését, illetve az ajánlatok 

előzetes elbírálását - kivéve az e szabályzat V.7. pontjában meghatározott esetet - 7 

tagból álló Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság) 

végzi.  

 

2. A Közbeszerzési Bizottság feladatai:  

Javaslatot tesz: 

- az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára, 

- az ajánlati, részvételi felhívások tartalmára, kivéve árubeszerzés esetén a nettó 15 millió 

Ft-ot, építés esetén a nettó 25 millió Ft-ot, szolgáltatás esetén a nettó 15 millió Ft-ot meg nem 

haladó közbeszerzések esetében. Ezekben az esetekben a közbeszerzési eljárás 

megindításáról, a hirdetmény tartalmáról a Polgármester a Közbeszerzési Bizottság 

javaslatának beszerzése nélkül is jogosult dönteni, 

- a két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára,  

- előzetesen elbírálja az ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére. 

Véleményezi: 

- az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét és annak módosításait. 

 

Ellátja 

- az ajánlatok felbontását a Kbt.-ben részletezett eljárás szerint, illetve az ajánlatok 

előzetes bírálatát, és ennek során előzetesen megállapítja az ajánlatok érvényességét, 

érvénytelenségét, illetve az eljárásból kizárandó ajánlattevőket, és döntési javaslatot tesz a 

Képviselő-testület részére. 

Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, illetve a bírálat során az érvénytelen 

ajánlatokról és a kizárt ajánlattevőkről a bizottság jegyzőkönyvet köteles felvenni. A 



 

 

felbontásról készült jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az 

összes ajánlattevőnek. 

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 az ajánlat felbontásának helyét, idejét, 

 az ajánlatot felbontó személyek nevét, 

 az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  

 az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 

 az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, 

 az ajánlatot felbontók aláírását. 

illetve 

 a Kbt. alapján az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 

 az ajánlata érvénytelenségének okát, 

 az eljárásból kizárt ajánlattevőket,  

 az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 

 a tagok indoklással ellátott bírálati lapjait, 

 a bírálatban részt vett személyek aláírását. 

 

3. A bizottságban résztvevő személyek az egyes közbeszerzési eljárások 

megindításakor kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni. 

 

4. A Bizottság határozatképes, ha a bizottsági tagok több mint fele jelen van. A Bizottság 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyhez a jelenlevő tagok 

több mint felének az igen szavazata szükséges. A Bizottság határozatban tesz javaslatot a 

döntést hozó Képviselő-testület felé. 

 

5. A Közbeszerzési Bizottság munkáját a közbeszerzési referens szervezi és koordinálja. A 

közbeszerzési referens a Közbeszerzési Bizottság ülését követő 24 órán belül köteles a 

Polgármester részére átadni a bizottsági ülésen hozott határozat kivonatát. 

 

6. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

7. A tervpályázatok elbírálására a Kbt. 158. §. (1) bekezdésében meghatározott esetben 

legalább 3 tagú eseti szakmai zsűrit kell létrehozni. A szakmai zsűri tagjainak kijelölésére a 

Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Polgármester jogosult. 

 

VI.  

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MENETE, 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRODÁI ÉS A KÖZBESZERZÉSI REFERENS 

FELADATAI 

 

1. Az ajánlati, részvételi felhívás (hirdetmény), dokumentáció (műszaki leírás) 

elkészítéséért, annak szakmai tartalmáért a közbeszerzési referens, illetve a közbeszerzéssel 

érintett terület (iroda, intézmény) vezetője a felelős. A hirdetményben mindig meg kell 

jelölni azt a személyt, akitől az ajánlattevők írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek. 

 

2. A hirdetmény egy példányát a beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító (Kincstári Iroda 

vezetője által aláírt) igazolással együtt, ellenőrzés céljából Jegyzőnek  kell továbbítani, aki 

a hirdetmény jogszerűségéért felelős,és aki a hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével 

igazolja. 



 

 

 

3. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséért, illetve az 

ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős, aki 

megállapítja a jóváhagyott hirdetmény hirdetményi díját, és egyben gondoskodik annak 

pénzügyi átutalásáról.  

 

4. Az ajánlat bontása során készült jegyzőkönyv megküldéséről a Közbeszerzési Bizottság 

ülését követő 2 napon belül, illetőleg az ajánlattevők írásban történő tájékoztatásáról, a 

kizárásról, az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való részvételre, 

illetve a szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, valamint ezek 

indokáról a Képviselő-testület által hozott döntést követő 5 napon belül a közbeszerzési 

referens köteles gondoskodni. 

 

5. Az ajánlatok elbírálásáról az eredményhirdetést megelőzően el kell készíteni az 

eljárást lezáró döntésnek megfelelő összegzést Az összegzés elkészítése a közbeszerzési 

referens feladata. 

 

6. Az eljárás eredményét az összegzésben foglalt adatok ismertetésével a közbeszerzési 

referens és a Jegyző nyilvánosan hirdeti ki. Az összegzést a jelenlévő ajánlattevő 

képviselőjének át kell adni, a távollevő ajánlattevőnek pedig 2 munkanapon belül meg kell 

küldeni. Az összegzés határidőben történő átadásáért a közbeszerzési referens a felelős. 

 

7. A közbeszerzési referens szervező és koordináló szerepet tölt be a közbeszerzéssel 

érintett terület (iroda, intézmény) és a Közbeszerzési Bizottság között, mely tevékenysége 

során gondoskodik: 

- a Közbeszerzési Bizottság összehívásáról, az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda útján 

- a Közbeszerzési Bizottság munkájának szervezéséről, 

- a Közbeszerzési Bizottság döntéseinek előkészítéséről, 

- a Képviselő-testület döntését követő, a Kbt. által előírt adminisztratív feladatok 

ellátásáról. 

 

8. A közbeszerzési eljárások eredeti dokumentumait és a kapcsolódó iratanyagot a 

közbeszerzési referens a Kbt. előírásainak megfelelően –az Önkormányzati és Szolgáltató 

Iroda útján– 5 évig köteles megőrizni. 

 

9. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés 1 példányát  a közbeszerzési referens 

részére is át kell adni. 

 

10. Jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megkereséséről a 

közbeszerzési referens a Polgármestert és a Közbeszerzési Bizottságot elnökét értesíti, és a 

vizsgálat lefolytatásának feltételeit a KDB részére biztosítja. 

 

11. Az eljárás lebonyolításával, szakértői vélemény elkészítésével külső személy 

(természetes és jogi) is megbízható. 

 

12. Az Önkormányzat -amennyiben a Kbt. erre lehetőséget biztosít-, előnyben részesíti a 

helyben, illetve kistérségi szinten rendelkezésre álló kapacitásokat, anyagokat, a szolgáltatás-

megrendelés, árubeszerzés, építési beruházás esetén a környezeti menedzsment rendszerrel 

rendelkező beszállítókat, kivitelezőket, szervezeteket, a környezeti szempontból előnyösebb 



 

 

anyag- és energiatakarékos technológiákat, termékeket, alapanyagokat, eljárásokat, 

eszközöket. 

 

VII.  

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE 

 

1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell 

az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően megkötni. A 

szerződés előkészítése a közbeszerzéssel érintett terület (iroda,  intézmény) vezetőjének 

feladata. 

 

2. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 

illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés 

valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

 

3. A szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről tájékoztatót kell készíteni és 

hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a 

szerződés teljesítésétől, illetőleg a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül 

kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a 

szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót 

készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő fémek nyilatkoznia kell, hogy 

egyetért-e az abban foglaltakkal. 

 

4. A szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény elkészítéséről, az 

ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozatának beszerzéséről a szakmai osztály vezetője, a 

tájékoztató közzétételéről a közbeszerzési referens gondoskodik. 

 

VIII. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA 

 

Az ajánlatkérő köteles honlapján az alábbi adatokat 5 munkanapon belül közbeszerzési 

eljárásonként csoportosítva közzétenni: 

− közbeszerzési eljárás megindító hirdetményt, 

− az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató hirdetményt, 

− a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, 

− a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést, mely közérdekű adatnak  

minősül, figyelembe véve a Kbt. 73. §.(1) bekezdésében foglaltakat 

− A Kbt. 99/A §. (4) bekezdésben meghatározott szerződéseket, 

− a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, 

− amennyiben ajánlatkérő készített, az előzetes összesített tájékoztatót, 

− az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, 

− a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati adatokat Kbt. 17/C § i pontban 

foglaltak szerint, 

illetve 

− az éves statisztikai összegzést, 

− a közbeszerzési tervet. 

A fenti adatokat az Önkormányzat a kötelező közzétételt követően a helyben szokásos 

módon is közzéteheti. 

 



 

 

IX.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen szabályzatot Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

115/2009. (IV. 29.) ÖK számú határozatával  fogadta el. 

 

2. Jelen szabályzat 2009. május 1. napján lép hatályba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

116/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Matyó Népművészeti Egyesület kérelme 
 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Matyó Népművészeti és 

Háziipari Szövetkezet végelszámolójától Dajaszászyné Dietz Vilma által összegyűjtött 

archív és nem archív rajzos anyagokat és festett bútorok elhelyezésével, gondozásával, 

és digitalizálásával kapcsolatban a Matyó Múzeum és a Matyó Népművészeti 

Egyesület készítsen szakmai tervet, hogy hogyan képzeli el konkrétan az anyag 

feldolgozását. A szakmai terv elkészítése után kíván a képviselő-testület dönteni.  
 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

117/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Tájékoztató az  Állami  Számvevőszék  hulladékgazdálkodás vizsgálatáról, 

intézkedési terv elfogadása 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület az ÁSZ által - a szilárd hulladékgazdálkodásra a Kohéziós 

Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulása  Mezőkövesd város 

Önkormányzatánál tárgykörben -  lefolytatott vizsgálatról készült „számvevői 

jelentés” megállapításait tudomásul vette. 

 

2.) A határozat mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja, egyben elrendeli annak 

végrehajtását. 

 

Határidő : értelemszerűen 

Felelős :    értelemszerűen 

 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézkedési tervről az Állami Számvevőszéket  

tájékoztassa.  

 

 

Határidő : 2009. május 15. 

Felelős :    Polgármester 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INTÉZKEDÉSI   TERV 

 

 

 

1.) A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnál kezdeményezni kell a közös 

hulladékgazdálkodási terv kiegészítését az aktuális felülvizsgálat során annak érdekében, hogy 

a hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi XLIII. törvény 37. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint a csomagolási és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatok meghatározásra 

kerüljenek.  

Kezdeményezni kell továbbá a Társulásnál a Társulás és REMONDIS Tisza Kft. között 

korábban létrejött  közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés módosítását, kiegészítését annak 

érdekében, hogy a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 13.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint meghatározásra kerüljenek benne a közszolgáltatás finanszírozásának elvei és 

módszerei. 

 

      Határidő:  2009. május 31. 

       Felelős:  Jegyző   

 

2.) El kell készíteni az Önkormányzat 56/2001. (XII. 20.) ÖK. számú, a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 

rendeletének módosítását a számvevői jelentésben foglalt, erre vonatkozó észrevételek 

teljesülése érdekében. 

 

      Határidő:  2009. szeptember 30. 

       Felelős:     Jegyző 

 

3.) Gondoskodni kell arról, hogy az Önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú  rendeleteinek 

tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatok, továbbá  

a megyei önkormányzat tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség  pedig 

előzetesen véleményezésre  megkapja. 

 

       Határidő:  értelemszerűen 

      Felelős:     Jegyző 

 

4.) Kezdeményezni kell a Mezőkövesdi VG Zrt-vel 2002-ben megkötött, a hulladékgazdálkodási 

feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés felbontását. 

 

      Határidő:  2009. április 30. 

      Felelős:    Jegyző 

 

5.) Előterjesztést kell készíteni a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására annak 

érdekében, hogy  az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező és önként 

vállalt feladatai meghatározásra kerüljenek 

 

      Határidő:  2009. július  31. 

      Felelős:    Polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

118/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 
a Mezőkövesdi  VG  Zrt-vel megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási  

szerződés megszüntetése 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi  határozatot  hozta: 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata és a  Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. között 

2002. október 10-én létrejött, a települési szilárd hulladék elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 

való megszüntetését jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megszüntetését  tartalmazó  dokumentum 

aláírására 

 

Határidő : 2009. május 15. 

Felelős : Polgármester 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

  jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NYILATKOZAT  

 

 
a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés  

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.) és a 

Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. (3400 Mezőkövesd Dózsa Gy. út 2. sz. )  - 

továbbiakban szerződő felek -  2002. október 10-én szolgáltatási szerződést kötöttek a 

települési szilárd hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére   Mezőkövesd 

város közigazgatási területére vonatkozóan. 

 

Az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel  szerződő felek a fenti szerződést  

Mezőkövesd város Önkormányzatának 118/2009. (IV. 29.) ÖK. sz. határozatában 

foglaltak alapján a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

 

Mezőkövesd, 2009. május  …... 

 

 

 

 ….................................................       ...….................................. 

  Tállai András     Vanczák Zoltán 

  polgármester       vezérigazgató 

 Mezőkövesd város Önkormányzata          Mezőkövesdi  VG  ZRt.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

119/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 
Városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása 

 
 

 
1./ A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

meghatározottak szerint 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő városfejlesztési 

gazdasági társaságot alapít.  

 

2./ A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratát az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester  
 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alapító okirat 
 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata mint alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az 

alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát 

 

1. A társaság cégneve, székhelye 

1.1. A társaság cégneve: Mezőkövesdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.2. A társaság rövidített cégneve: Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft.  

 

1.3. A társaság székhelye: 3400-Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. sz.  

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

 

2. A társaság alapítója 

Név: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 

Székhely: 3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Képviseletre jogosult neve: Tállai András polgármester 

 

3. A társaság tevékenységi körei 

3.1. Főtevékenység:  

4110’08 Épületépítési projekt szervezése 

 

3.2. Egyéb tevékenységi körök: 

4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

4211’08 Út, autópálya építés 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4311’08 Bontás 

4312’08 Építési terület előkészítése 

4313’08 Talajmintavétel, próbafúrás 

4321’08 Villanyszerelés 

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331’08 Vakolás 

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333’08 Padló-, falburkolás 

4334’08 Festés, üvegezés 

4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

4941’08 Közúti áruszállítás 

5210’08 Raktározás, tárolás 

6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6831’08 Ingatlanügynöki tevékenység 

6832’08 Ingatlankezelés 

7021’08 PR, kommunikáció 

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 



 

 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7732’08 Építőipari gép kölcsönzése 

7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

8110’08 Építményüzemeltetés 

8130’08 Zöldterület-kezelés 

 

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nómenklatúra szerinti 

meghatározására, módosítására. 

 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama: a társaság határozatlan időtartamra jön létre. 

 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 500.000.-   Ft, 

Azaz  ötszáz-ezer 00/100     forint, amely a törzstőke 100 %-a. 

 

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás a 

társaság számlavezető bankjába befizetésre kerül.  

 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

6. A tag törzsbetétje 

Név : Mezőkövesd Város Önkormányzata 

A törzsbetét összege:  

A törzsbetét összetétele: 

készpénz                  -Ft 

 

7. Üzletrész 

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 

hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Az üzletrész csak átruházás és a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 

taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

 

9. A nyereség felosztása 

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a 

számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad 

eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 

 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 

ügyvezetőt írásban értesíti. 

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény 

a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 



 

 

 

11. Az ügyvezető 

11.1. A társaság ügyvezetője: 

Név:  Nagy István  

Anyja neve:  Szabó Erzsébet  

Lakcím: 3400 Mezőkövesd, Csokonai u. 1. fsz. 4.   

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. április 29. 

A megbízatás lejárta: 2014. április 28. 

 

11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 

 

12.. Cégjegyzés 

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: 

Név: .............................................................................................................................. 

 

14. Felügyelő-bizottság 

14.1. A társaságnál felügyelő-bizottság választására sor kerül. 

 

14.2. A felügyelő-bizottság tagjai:  

 Kovács István 3400 Mezőkövesd, Ribizli u. 2. 

 Herkely György 3400 Mezőkövesd, Petőfi u. 48. 

 Takács Norbert 3400 Mezőkövesd, Kossuth u. 31.  

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. április 29. 

A megbízatás lejárta: 2014. április 28. 

 

15 A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után 

fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 

 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 

közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben 

tesz eleget. 

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és 

tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2009. április 29. 

 

Az alapító aláírása: 

..................................................................................................................................... 

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

120/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

önkormányzati tulajdonban lévő népi házak, tájházak működése 
 

I. 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és az ingatlanokra vonatkozó 

bérleti jogviszonyt –figyelembe véve, hogy a bérleti szerződésben vállalt 

kötelezettségeiknek eleget tesznek- továbbra is fenntartja. 

2. A Mátyás király út 52. sz. alatti ingatlan esetében az Önkormányzat keressen meg 

legalább 3 vállalkozót, és kérjen árajánlatot a sérült lábazat, illetve betonburkolatok 

javítására. 

3. Minden bérlő figyelmét fel kell hívni Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

27/2007. (V. 31.) ÖK sz., a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú 

zöldterületek fenntartásáról, védelméről szóló rendeletben foglalt rendelkezésekre, 

járda és zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozására, tisztán tartására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozattal összefüggő 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint, illetve azonnal 
 

II. 

 

A Képviselő-testület a László Károly u. 16. sz. alatti népi házról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 
 

III. 

Mátyás király u. 52. sz. alatti tájház udvarán a Gépmúzeum megkeresésével, a 

berendezési tárgyaiból, egy-két nagyobb méretű régi jármű kerüljön szabadtéri 

elhelyezésre, időszakos kiállításra és a tájházak között egymásra utaló információs 

rendszer kiépítése, megteremtése valósuljon meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

121/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

közbeszerzési eljárás a Szt. Imre Tagiskola fejlesztésére 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Szt. Imre Tagiskola fejlesztésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  

 
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 
 

 
 

 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Nagy István 

Telefon: 

 

06-49/511-515 

E-mail: 
strategia@mezokovesd.hu 

Fax: 

06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

 

mailto:strategia@mezokovesd.hu


 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 Egészségügy  

 

 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 

és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?  

igen  nem X  

 



 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola korszerűsítése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        

X 

b) Árubeszerzés                            
 

c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

Építési koncesszió 

X 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        •• 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

Szent Imre Tagiskola 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 

225. (hrsz.: 3345/2) 

NUTS-kód                  HU311 

A teljesítés helye  

                

                

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

                

                

NUTS-kód                  •••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 

•••  VAGY, adott esetben, maximális létszáma ••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: ••• 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  

                                                        

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                        



 

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés a mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola három épületének korszerűsítésére 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45453100-8 •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

 

45262700-8 

45262800-9 

45300000-0 

 

•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem X 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                   egy vagy több részre                  
 

valamennyi részre                             
 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                       igen      nem 
X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola korszerűsítése, melynek részét az alábbi főbb munkálatok képezik: 

− Bővítési munkák: 

 A „C” épület éttermi részén emelet ráépítése, ahol három új tanterem és egy szertár helység kap helyet 

 

− Rekonstrukciós, felújítási munkák: 

 Az épületek nyílászáróinak cseréje, a belső nyílászárók jelentős részével együtt  

 Tűzjelző-hálózat és tüzivíz-rendszer kiépítése 

 A déli és nyugati homlokzat ablakainak árnyékolhatóságának megoldása (belsőroletta) 

 A tornaterem folyamatosan beázó laposteteje fölé egy kishajlású korcolt fémlemezes magastetőt kell 

építeni 

 Az épületek tantermeinek, közösségi helységeinek teljes padlóburkolati, falburkolati cseréjét illetve az 

épület teljes belső festését, mázolását el kell végezni 

 A vizesblokkok épületgépészeti és szakipari felújítása 

 Az „A” épület meglévő tetőhéjazatának cseréje a tetőszerkezet megerősítésével 

 Az épületek elektromos rendszerének teljes felújítása 

 Homlokzatfelújítás 

 

− Akadálymentesítés: 

 Épületek komplex akadálymentesítése 1 db lift létesítésével együtt 

 

− Iskola udvar: 



 

 

- Az udvar burkolása és csapadékvíz-elvezetés létesítése és bekötése közterületi befogadóba 

- Meglévő kerítés és játszótér felújítása, 5 db új parkolóhely kialakításra 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                      igen      nem 

X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ••     vagy    napokban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   •••   vagy:    •••   és  •••   között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 

kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   04  vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

-Teljesítési garancia: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a Vállalkozói díj (az adott 

részre vonatkozó szerződés összértéke) – belföldi esetén áfa nélküli – 5%-a. A nyertes ajánlattevő a 

teljesítési bankgarancia, kötelezvény eredeti példányát a szerződéskötéssel egy időben köteles ajánlatkérő 

részére átadni, illetve ajánlatkérő bankszámlájára befizetni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 

szerződéskötéssel egyidőben, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is kiterjedő, nyertes ajánlatában 

tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt az előírt tartalommal 

és előírt módon és határidőn belül nem nyújtja be, illetve nem utalja át ajánlatkérő számlájára, az 

ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az 

ilyen tárgyú közléstől számított 5 napon belül köteles ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű teljesítési 

bankgaranciát, kötelezvényt, illetve teljesíteni az átutalást. A teljesítési garanciának benyújtásakor 

érvényesnek, a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi aláírásától kezdődően a teljesítés teljes 

idejére a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig hatályosnak kell lennie. 

-Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti befejezési határidőt követő első 7 napban a szerződés bruttó 

ellenértékének 1%-a naponta, a 8. naptól követően a szerződés szerinti teljesítésig a szerződés 

ellenértékének 5 %-a naponta, de maximum a szerződés ellenértékének 30%-a. 

-Jótállási garancia: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az ajánlatban vállalt 

garancia időtartamára, mértéke a Vállalkozói díj (az adott részre vonatkozó szerződés összértéke) – belföldi 

esetén áfa nélküli – minimum 10%-a. A jótállási garanciának a kivitelezés lezárását követő műszaki ellenőr 

és az ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre 

állnia. Az érvényes jótállási garancia rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról 

rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

A teljesítési és jótállási garancia nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgaranciával 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.  

- Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a bruttó szerződéses ár 30 %-a. 

 



 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Ajánlatkérő a beruházások megvalósítását -a pályázat kedvező elbírálása esetén- az ÉMOP-2008-4.3.1/2/2F 

pályázati forrásból, illetve a szükséges önerő igénybevételével kívánja fedezni. 

Ajánlatkérő részszámlát a támogatási szerződésben szereplő ütemezéssel összhangban fogad be. 

A végszámla az építési munkálatok 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárását követően nyújtható be. A számlát az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

Ajánlatkérő csak a műszaki ellenőr által leigazolt számlát fogadja be. 

Ajánlatkérő a munkák ellenértékét átutalással, a számla teljesítésének műszaki ellenőr általi leigazolását követő 

30 napon belül egyenlíti ki, figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdését.  

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) - 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)      

  igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

- Nem lehet ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy alvállalkozó, 

illetve a Kbt. 66. § (2) szerinti és 67. § (4) szerinti szervezet, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

- Nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, illetve (2) 

bekezdésében, illetve a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 60. § (4) bekezdésére. 

- Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia 

kell. 

- Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz 

igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi 

helyzetéről (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont): 

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 3 éven belül  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: 

1. Amennyiben pénzintézeti nyilatkozata szerint a 

folyószámlá(ko)n az előző 3 évben sorban állás fordult 

elő. 

 

 

 



 

 

2.) A számviteli törvény szerinti 2006., 2007. és 2008. 

évi beszámoló (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont). 

3.) 2006-2007-2008 évi teljes forgalmáról szóló 

nyilatkozat. 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság 1-3.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén az 

ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles 

igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

2.) A 2006-2007-2008. évi beszámolói szerint a 

mérleg szerinti eredménye bármely évben negatív volt, 

3.) Árbevétele 2006-2007-2008. években együttesen 

nem éri el a minimum nettó 2 milliárd Ft-ot. 

4.) A 2005.-2006.-2007. évi beszámolói szerint :  

- az árbevétel arányos jövedelmezősége 2005.-2006.-

2007. években egy esetnél többször kisebb mint 7,0 % 

(adózott eredmény/értékesítés nettó árbevétele * 100), 

- likviditási rátája 2005.-2006.-2007. évben egy 

esetnél többször kisebb, mint 1,1 (forgóeszközök/rövid 

lejáratú kötelezettségek), 

-idegen forrás/saját tőke-áttételi mutatója bármely 

évben nagyobb, mint 0,9. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

1.) Az előző három évben (2006., 2007., 2008.) 

befejezett, magasépítési építési és felújítási munkák 

rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a 

teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél 

nevének, címének és telefonszámának megadása, 

továbbá a szerződést kötő másik féltől származó 

referencia igazolás csatolása másolatban a Kbt. 68.§ 

(2) bekezdés szerint. 

 

2.) A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki 

szakemberek, illetve vezetők megnevezése, 

képzettségük ismertetése a Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) 

pontja alapján, szakmai önéletrajzuk csatolásával és a 

felelős műszaki vezetők kamarai névjegyzékbe való 

felvételének igazolásával. 

 

 

 

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki 

illetve szakmai alkalmasság 1-2.) pontjában 

meghatározott követelményeket együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

 
 

1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az 

ajánlattevők) és a 10% feletti alvállalkozó a 2006., 

2007., 2008. években rendelkezzen összesen legalább 

egy db, min. nettó 250 millió Ft értékű és legalább 1 

db, min. nettó 100 millió Ft értékű , magasépítési új 

épület kivitelezési  vagy épület felújítási, kivitelezési 

befejezett, pozitív visszaigazolású referencia 

munkával rendelkezik. 

 

2.) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az 

ajánlattevők) és a 10% feletti alvállalkozó nem 

rendelkezik saját állományban a munkákat a 

helyszínen közvetlenül irányító, az illetékes kamara 

névjegyzékébe igazoltan felvett, legalább 1 fő MV-

Ép/A magasépítési szakterületen nyilvántartott felelős 

műszaki vezetővel, 1 fő MV-Ép/ÉG épületgépészeti 

szakterületen nyilvántartott felelős műszaki vezetővel, 

1 fő MV-Ép/ÉV épületvillamossági szakterületen 

nyilvántartott felelős műszaki vezetővel, akik 

megfelelnek a 290/2007. (X.31.) és a 244/2006. 

(XII.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott felelős 

műszaki vezetői kritériumoknak. 



 

 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    

nem X 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    

nem X 

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    

nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:                                                    

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos X  

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                    

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Garanciavállalás ideje (év) 

3. Jótállási garancia mértéke (%, 

minimum 10) 

4. Vállalt legrövidebb kivitelezési 

időtartam (naptári nap) 

Súlyszám 

70 

10 

10 

 

10 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                 igen     nem 
X 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 



 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?            igen      nem 
X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2009/05/29  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                        igen X     nem 
 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000 + áfa    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába 

történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-00000000 sz. számlájára, „Szent 

Imre korszerűsítés” megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció a pénztári befizetés, illetve az 

átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, munkanapokon 09-12 óra között, az 

ajánlattételi határidő napján 09-11 óra között, az ajánlatkérő székhelyén, az I. em. 27. irodában vehető át a 

befizetés, illetve átutalás megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat) 

felmutatásával. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/05/29  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

 ES   CS   DA   DE   ET   EL    EN    FR    IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL   FI    SV 

                                                            X                                    
          

Egyéb: 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: •••  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



 

 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2009/05/29  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben)                        igen      nem      X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                                    

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS?     
                                                                                                                                              igen X    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 

hivatkozási alapot:  

ÉMOP-2008-4.3.1./2/2F 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. június 26., 11.00 óra Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal 

„A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. június 30., 11.00 óra 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat alapján a 

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 

2009. június 9. 11.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” 

épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra, a garancia időtartamára, és jótállási garancia mértékére, 

illetve a kivitelezési időtartamra vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő külön-külön 

kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 

esetben)                                                                                                                                igen X     nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 

esetben)  

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult. A dokumentáció megküldésére a 

Kbt. 54. § (4) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció 

megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  



 

 

Az adható pontszám részszempontonként: 1-10. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat a legelőnyösebb 

ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris  arányosítás módszere). 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e?                                                                                                                 igen X    nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel 

kell elkészíteni és az ajánlat minden lapját az ajánlat fedlapjától kezdődően folyamatos sorszámozással 

valamint a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) kézjegyével kell 

ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” 

példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „Mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola korszerűsítése – 

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem cégbírósági 

érkeztetett bélyegzővel ellátott példánya, vagy annak egyszerű másolata/, /amennyiben megállapítható, 

hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata 

érvénytelen/; 



 

 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (eredetiben). 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia az előző 3 évi számlavezető 

pénzintézeteiről és számlaszámairól, továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi 

pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. 

6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat 

érvénytelen. 

7.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 

meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint 

kérhetnek. 

10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 

került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar 

fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a 

tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban 

elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

11.) Ajánlatkérő helyszíni konzultációval egybekötött bejárást tesz lehetővé ajánlattevők számára 2009. 

május 18-án 14.00 órakor.  találkozási helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. fsz. 13. tárgyaló. 

12.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen benyújtott 

ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

13.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az 

ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a 

teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

14.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem térhet el a 

kiadott árazatlan költségvetés szerkezetétől. 

15.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a Kbt. 

306. § (2) bekezdés szerint a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést (All risk 
típusú) köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 

16.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati 

árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 

tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- 

vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 



 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

16.) Ajánlatkérő az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-2008-4.3.1/2/2F pályázati kiírásra 

pályázatot nyújtott be, amelyet az első fordulóban kedvezően bíráltak el. A közbeszerzési eljárás tárgya 

csak a második fordulós pozitív döntést követően valósulhat meg, melynek várható időpontja 2009. 

augusztus. Így ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy amennyiben ajánlatkérő pályázata nem nyer 

támogatást, a közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen. Ebben az esetben 

ajánlattevők semmiféle igénnyel nem élhetnek ajánlatkérő felé. 

17. A kedvező második fordulós döntés után létrejövő támogatási szerződés kedvezményezettje 

Mezőkövesd Város Önkormányzata, azonban az ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával 

kötelezettség fog vállalni arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának 

ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre 

jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az 

EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 

szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai 

Számvevőszék.  

Ajánlatkérő ennek megfelelően biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni 

ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 

eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat 

alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben fennálló 

kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést végezhessenek mind a 

vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál. 

17.A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   •••• /•• /••  (év/hó/nap) 



 

 

A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

Eunitas Kft. 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám:1055 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Polányi Tamás 

Telefon:  

06-1/354-0108 

E-mail:       

info@eunitas.hu 

Fax: 

06-1/354-0109 

Internetcím (URL): 

www.eunitas.hu 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

mailto:info@eunitas.hu
http://www.eunitas.hu/


 

 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •••               MEGHATÁROZÁS                                                              

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                             

                                                             

                                                             

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-• ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

••••-•   •••• -• 
••••-•   •••• -• 
••••-•   •••• -• 
••••-•   •••• -• 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

122/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások  

költségeinek megtérítésére 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények feladatait áttekintette és a 

szervezeti változással elérhető eredmények érdekében az alábbi létszámcsökkentési 

döntést hozta, melynek többletkiadására a pályázatot be kívánjuk nyújtani: 

 

Intézmény neve létszám csökk. (fő) 

  

MÁAMIPSZ 2  

Önkormányzat összesen                                                          2 

  

A fenti munkavállalók főfoglalkozásban, határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók voltak.  

2. Az 1. pontban szereplő közalkalmazotti létszám további foglalkoztatására, valamint 

szervezeti változás, feladatátcsoportosítás esetén az önkormányzat feladatkörén kívül - pl. 

közhasznú társaságban, közalapítványban - nincs lehetőség. Az önkormányzat 

költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 

munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 

tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében 

döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

3. A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a   

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

4. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. 

számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállalók után 

támogatásban nem részesült önkormányzatunk. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2009. 

évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 5. sz. mellékletének 9. pontjában 

foglaltak alapján a helyi önkormányzatok szervezési intézkedéseihez kapcsolódó 

többletkiadások megtérítésére a pályázatot benyújtsa. 

Felelős:      polgármester, érintett intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

123/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Könyvtár gyermekrészlegébe új bútorok vásárlása 

 

 

 

Képviselő-testület támogatását adja a gyermekkönyvtár új bútorainak 

megvásárlásához kb. 880.000,- Ft értékben. 

 

 

Felelős: ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

124/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Delegáció kiutazása Kézdivásárhely-i Sport Napokra  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a Mezőkövesd 

Város Sport küldöttségének kiutazását oly mértékben, hogy max. 100.000.-  Ft 

útiköltség  megfizetését átvállalja az általános tartalék terhére.  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester 

Urat a  szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

125/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 
 

Bárdos Lajos tagiskola régi épületeinek bontása (hrsz: 4503) 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

1.) A Bárdos Lajos tagiskola telkéből leválasztásra került új telken  4503 hrsz 

található romos keleti épületcsoport első részét el kell bontani.  Az önkormányzat a 

bontás fedezetét 2009. évi költségvetésében biztosítja.  

2.) A bontási munkákat a Mezőkövesdi VG Zrt kivitelezésében  közhasznú dolgozók 

bevonásával  kell megvalósítani.  

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a bontásra vonatkozó vállalkozói szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  szerződés aláírására: 2009. május 31. 

  bontásra: 2009. augusztus 31.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

126/2009. (IV.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Közbeszerzési eljárások indítása a funkcióbővítő város-rehabilitációval  

kapcsolatos tervek elkészítésére  

 

 

 
A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 252. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kiíván 

lefolytatni a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítására, a Közösségi Ház részleges 

felújítására, illetve a Városi Galéria felújítására korábban elkészített tervek átdolgozására, 

az engedélyezési tervek elkészítésére. 

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívásokat jóváhagyja, hozzájárul a 

tervezők és a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéshez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András 

   jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Malatinszky Károly sk.      Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint 

Ajánlatkérő, „Engedélyezési tervek készítése a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítására” 

tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Kbt. IV. 

fejezetében foglaltak figyelembevételével a Kbt. 125.§. (3) bekezdés a.) pontja alapján. 

 

Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni nevezett feladat elvégzésére a jelen ajánlattételi 

felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével. 

 

1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

 

Szervezet: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Címzett: 

Tállai András polgármester 

Cím:  

Mátyás király út 112. 

Postai irányítószám: 

3400 

Város/Község:  

Mezőkövesd 

Ország: 

Magyarország 

Telefon: 

49/511-500 

 

Telefax: 

49/511-561 

E-mail: 

polghiv@mezokovesd.hu 

Internet cím (URL): 

 

 

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

1.3) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

2.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 125. §. (3) a.) kiegészítő szolgáltatás megrendelése 
 

Ajánlatkérő az ÉMOP-3.1.2/A azonosítójú, „Funkcióbővítő városrehabilitáció” tárgyú 

pályázati kiíráson túljutott az első fordulón. A második fordulón történő részvételhez 

szükséges a kiviteli terv benyújtása, ehhez azonban szükséges az engedélyezési tervek 

elkészítése, a korábban készített tervek módosítása a felmerült változások, változtatások miatt 

(ingatlan-tulajdonjogi változások, pályázati feltételek, stb.). 

A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, előre nem látható körülmények miatt 

kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, amely kiegészítő 

szolgáltatást műszaki és gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül 

nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. 

A szerződést a kizárólagos (szerzői) jogok védelme miatt egy meghatározott személy, illetve 

szervezet tudja teljesíteni. 

Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) és a 125. § (2) b) pontjában 

foglaltak szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez. 
 

 

 

mailto:polghiv@mezokovesd.hu


 

 

3.) Szerződés meghatározása: 

Szolgáltatási szerződés 

CPV: 71.32.20.000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások 

 

4.) A szerződés tárgya: 

Engedélyezési tervek készítése a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítására 

 

5.) Mennyiség: 10 pld. teljes tervdokumentáció nyomtatva és 1 pld. digitálisan CD vagy 

DVD lemezre kiírva. 

 

6.) A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112. NUTS-kód: HU-311 

 

7.) Teljesítés határideje: a tervdokumentációt legkésőbb 2009. június 19.-én ajánlatkérő 

részére át kell adni. 

 

8.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő 

tárgy: 71.32.20.000-7 •••• -•   •••• -•   •••• -• 
 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A Kbt. 305. §. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a tárgyaláson kialakított feltételek 

szerint.  

 

10.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége: 

Kizárt. 

 

11.) Az ajánlatok elbírálása: 

Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 

alapján bírálja el (Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont) 

 

12.) Kizáró okok: 

Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki: 

a Kbt. 60. §. (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok hatálya alá, és a Kbt. 61. §. (1) 

bekezdés d) és e) pontjainak, és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá 

esik, 

Nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§. (1) bekezdés a),-b),-c) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik 

illetve ha a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdései szerinti szervezettel szembeni a Kbt. 

60. §. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. §. (2)–(3), (5)-(6) bekezdésében rögzítettek szerint 

kell igazolni. 

13.) Alkalmassági feltételek: 

13.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság: 



 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti évben, a 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján tett nyilatkozata szerint a mérleg szerinti 

eredménye negatív. 

Igazolási mód: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző lezárt üzleti év 

beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye vonatkozásában. 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől számított 90 napon belül rendelkezik adótartozással. 

Igazolási mód: nemleges adóigazolás (eredeti v. egyszerű másolat) 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha csődeljárás és/vagy 

felszámolás alatt áll. 

Igazolási mód: Ajánlattevő által cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat, hogy nem áll 

csődeljárás és/vagy felszámolás alatt. 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. §. 

(1) b) pont szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

13.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság: 

Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás 

tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 1 (egy) fő felsőfokú 

végzettséggel, legalább 1 (egy) éves szakmai gyakorlattal rendelkező, magyar anyanyelvű 

vagy felsőfokú magyar nyelvtudással rendelkező, munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, a Magyar Építész Kamara által 

bejegyzett, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II/A 1. pont szerinti „K” 

jelű táj- és kertépítészeti tervezési szakterületre bejegyzett, a tevékenységi kör tartalmát 

tekintve önálló és teljes körű, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező 1 fő 

vezető tervezővel. 

Igazolási mód: Ajánlattevőnek csatolnia kell a végzettséget, a névjegyzékbe, hatósági 

nyilvántartásba vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű 

másolatát, a bemutatott szakember által saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát (Kbt. 67. §. 

(3) bekezdés d) pontja). Az önéletrajznak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

név, 

iskolai végzettség, 

anyanyelv, vagy nyelvtudás, 

szakmai tapasztalat, referenciák 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. § 

(1) b) pontja szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

 

14.) Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal. 

 

15. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő 

címére): 

2009. május 15. 10 óra 

16.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Az ajánlatokat Polgármesteri Hivatal (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.) 

Polgármesteri Titkárságára kell benyújtani. 

 

17.) Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar 



 

 

 

18.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem 

Ideje: 2009. május 15. 10 óra 

 

19.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevő 

képviselője, az általuk meghívottak, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában 

meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 

20.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az 

ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 

 

20.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2009. május 19. 10 óra 

 

20.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

sz. fsz. 13. terem 

 

20.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt napon és időponttól kezdődően folytatja le a tárgyalást ajánlattevővel. Az 

ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de fenntartja magának a jogot, hogy az első 

tárgyalási forduló végén további tárgyalási forduló megtartásáról szabadon döntsön indokolt 

esetben. A tárgyaláson a felek a Kbt. 127.§. (2) bekezdésének keretei közt a szerződéses 

feltételekről szabadon tárgyalnak. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes 

jogkörrel rendelkező személlyel (személyekkel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a 

képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy 

ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást kell eredeti példányban becsatolnia, amely szerint az ajánlattevő 

képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az 

ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást mind a meghatalmazottnak, mind a 

meghatalmazónak alá kell írnia. A tárgyaláson jegyzőkönyv készül, melyet ajánlattevő aláír. 

A tárgyalások befejezésekor ajánlattevő írásban végső ajánlatot tesz, mely felolvasásra kerül. 

A végső ajánlattételi határidő lejártakor beáll az ajánlati kötöttség. 

 

21.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Várhatóan 2009. május 28. 10 óra 

 

22.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009.június 2. 

 

23.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. április 30. 

24.) Egyéb információk: 

24.1. Az eljárás eredményhirdetésének helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem, mint Ajánlatkérő nevében eljáró szerv, ezennel 

meghívja ajánlattevőt az eredményhirdetésre, további meghívót már nem küld. 
 

24.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi, 

az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát vagy az IM Cégnyilvántartó és 

Céginformációs Szolgálat által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban).  
 



 

 

24.3. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolni kell eredeti vagy egyszerű másolati példányban 

az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy a letelepedése szerinti 

országban elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot) és –

amennyiben szükséges– az általa adott meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott 

aláírás-mintáját is. 

 

24.4. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak megfelelően (eredetiben). 

 

24.5. A Kbt. 70.§. (3) bekezdése a felhívás részét képezi. 

 

24.6. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az 

alkalmassági követelményeket a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

 

24.7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban („eredeti” 

és „másolat” megjelöléssel), a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden 

oldalon szignózva, zárt, sérülésmentes csomagolásban, példányonként összefűzve kell 

benyújtani. A borítékra rá kell írni a következő szöveget: „Ajánlat – Kavicsos-tavi 

szabadidőpark kialakítása – Ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 

 

24.8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 
 

24.9. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie Ajánlatkérő részére. Az 

ajánlatok postára adásából származó kockázat Ajánlattevőt terheli. 
 

 

 

Mezőkövesd, 2009. április 

 

 

 

 Tállai András 

 Ajánlatkérő képviseletében 
 

 



 

 

Az ajánlattevőknek az alábbi, kötelező tartalomjegyzék szerint kell ajánlatukat 

benyújtaniuk: 

 

a) Felolvasó lap 

 

b) Tartalomjegyzék 

 

c) Szerződés-tervezet 

 

d) igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok: 

-nyilatkozat kizáró okokról, a Kbt. 60. § (1), 61. § (1), 62. § (1) bekezdése alapján 

(eredeti) 

-nyilatkozat a legutolsó lezárt üzleti év mérlegéről (eredeti) 

-nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdése, illetve a 71. § (1) b) pontja tekintetében 

-nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről (eredeti), a szakmai 

önéletrajz (eredeti), képzettség igazolása (diplomamásolatok, igazolások egyszerű 

másolatban) 

-cégkivonat (ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 60 napnál nem régebbi, 

eredeti v. egyszerű másolat) 

-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását 

is tartalmazó) eredeti írásos meghatalmazás, 

-aláírási címpéldány (eredeti v. egyszerű másolat), 

-nemleges adóigazolás eredeti vagy egyszerű másolata (ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjától számított 90 napnál nem régebbi), 

-az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa képviselt vállalkozás 

nem áll csődeljárás és felszámolás alatt 

-közös ajánlattevők által kötött megállapodás, amennyiben vonatkozik ajánlattevőre 

-cégszerűen aláírt nyilatkozat a 2004. évi XXXIV. törvényben alapján (ajánlattevő 

mikro-, kis-, vagy középvállalkozás) 

 

 

 



 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint 

Ajánlatkérő, „Engedélyezési tervek készítése a Közösségi Ház részleges felújítására” 

tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Kbt. IV. 

fejezetében foglaltak figyelembevételével a Kbt. 125.§. (3) bekezdés a.) pontja alapján. 

 

Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni nevezett feladat elvégzésére a jelen ajánlattételi 

felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével. 

 

1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

 

Szervezet:  

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Címzett: 

Tállai András polgármester 

Cím:  

Mátyás király út 112. 

Postai irányítószám: 

3400 

Város/Község:  

Mezőkövesd 

Ország: 

Magyarország 

Telefon: 

49/511-500 

 

Telefax: 

49/511-561 

E-mail: 

polghiv@mezokovesd.hu 

Internet cím (URL) 

 

 

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

1.3) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

2.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 125. §. (3) a.) kiegészítő szolgáltatás megrendelése 
 

Ajánlatkérő az ÉMOP-3.1.2/A azonosítójú, „Funkcióbővítő városrehabilitáció” tárgyú 

pályázati kiíráson túljutott az első fordulón. A második fordulón történő részvételhez 

szükséges a kiviteli terv benyújtása, ehhez azonban szükséges az engedélyezési tervek 

elkészítése, a korábban készített tervek módosítása a felmerült változások, változtatások miatt 

(ingatlan-tulajdonjogi változások, pályázati feltételek, stb.). 

A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, előre nem látható körülmények miatt 

kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, amely kiegészítő 

szolgáltatást műszaki és gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül 

nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. 

A szerződést a kizárólagos (szerzői) jogok védelme miatt egy meghatározott személy, illetve 

szervezet tudja teljesíteni. 

Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) és a 125. § (2) b) pontjában 

foglaltak szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez. 
 

 

 



 

 

3.) Szerződés meghatározása: 

Szolgáltatási szerződés 

CPV: 71.32.20.000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások 

 

4.) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Engedélyezési tervek készítése a  a Közösségi Ház részleges felújítására 

 

5.) Mennyiség: 10 pld. teljes tervdokumentáció nyomtatva és 1 pld. digitálisan CD vagy 

DVD lemezre kiírva. 

 

6.) A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112. NUTS-kód: HU-311 

 

7.) Teljesítés határideje: a tervdokumentációt legkésőbb 2009. június 19.-én ajánlatkérő 

részére át kell adni. 

 

8.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő 

tárgy: 71.32.20.000-7 •••• -•   •••• -•   •••• -• 
 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A Kbt. 305. §. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a tárgyaláson kialakított feltételek 

szerint.  

 

10.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége: 

Kizárt. 

 

11.) Az ajánlatok elbírálása: 

Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 

alapján bírálja el (Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont) 

 

12.) Kizáró okok: 

Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki: 

a Kbt. 60. §. (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok hatálya alá, és a Kbt. 61. §. (1) 

bekezdés d) és e) pontjainak, és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá 

esik, 

Nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§. (1) bekezdés a),-b),-c) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik 

illetve ha a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdései szerinti szervezettel szembeni a Kbt. 

60. §. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. §. (2) – (3), (5) - (6) bekezdésében rögzítettek 

szerint kell igazolni. 

13.) Alkalmassági feltételek: 

13.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság: 



 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti évben, a 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján tett nyilatkozata szerint a mérleg szerinti 

eredménye negatív. 

Igazolási mód: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző lezárt üzleti év 

beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye vonatkozásában. 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől számított 90 napon belül rendelkezik adótartozással. 

Igazolási mód: nemleges adóigazolás (eredeti v. egyszerű másolat) 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha csődeljárás és/vagy 

felszámolás alatt áll. 

Igazolási mód: Ajánlattevő által cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat, hogy nem áll 

csődeljárás és/vagy felszámolás alatt. 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. §. 

(1) b) pont szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

 

13.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság: 

Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás 

tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 1 (egy) fő felsőfokú 

végzettséggel, legalább 1 (egy) éves szakmai gyakorlattal rendelkező, magyar anyanyelvű 

vagy felsőfokú magyar nyelvtudással rendelkező, munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, a Magyar Építész Kamara által 

bejegyzett, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II/A 1. pont szerinti „É” 

jelű építészeti tervezési szakterületre bejegyzett, a tevékenységi kör tartalmát tekintve önálló 

és teljes körű, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező 1 fő  tervezővel. 

Igazolási mód: Ajánlattevőnek csatolnia kell a végzettséget, a névjegyzékbe, hatósági 

nyilvántartásba vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű 

másolatát, a bemutatott szakember által saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát (Kbt. 67. §. 

(3) bekezdés d) pontja). Az önéletrajznak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

név, 

iskolai végzettség, 

anyanyelv, vagy nyelvtudás, 

szakmai tapasztalat, referenciák 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. § 

(1) b) pontja szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

 

14.) Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal. 

 

15. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő 

címére): 

2009. május 15. 10.30 óra 

 

16.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Az ajánlatokat Polgármesteri Hivatal (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.) 

Polgármesteri Titkárságára kell benyújtani. 

17.) Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar 



 

 

18.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem 

Ideje: 2009. május 15. 10.30 óra 

 

19.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevő 

képviselője, az általuk meghívottak, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában 

meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 

20.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az 

ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 

 

20.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2009. május 19. 10.30 óra 

 

20.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

sz. fsz. 13. terem 

 

20.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt napon és időponttól kezdődően folytatja le a tárgyalást ajánlattevővel. Az 

ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de fenntartja magának a jogot, hogy az első 

tárgyalási forduló végén további tárgyalási forduló megtartásáról szabadon döntsön indokolt 

esetben. A tárgyaláson a felek a Kbt. 127.§. (2) bekezdésének keretei közt a szerződéses 

feltételekről szabadon tárgyalnak. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes 

jogkörrel rendelkező személlyel (személyekkel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a 

képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy 

ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást kell eredeti példányban becsatolnia, amely szerint az ajánlattevő 

képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az 

ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást mind a meghatalmazottnak, mind a 

meghatalmazónak alá kell írnia. A tárgyaláson jegyzőkönyv készül, melyet ajánlattevő aláír. 

A tárgyalások befejezésekor ajánlattevő írásban végső ajánlatot tesz, mely felolvasásra kerül. 

A végső ajánlattételi határidő lejártakor beáll az ajánlati kötöttség. 

 

21.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Várhatóan 2009. május 28. 10.30 óra 

 

22.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009.június 2. 

 

23.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. április 30. 

24.) Egyéb információk: 

24.1. Az eljárás eredményhirdetésének helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem, mint Ajánlatkérő nevében eljáró szerv, ezennel 

meghívja ajánlattevőt az eredményhirdetésre, további meghívót már nem küld. 
 

24.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi, 

az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát vagy az IM Cégnyilvántartó és 

Céginformációs Szolgálat által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban).  
 



 

 

24.3. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolni kell eredeti vagy egyszerű másolati példányban 

az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy a letelepedése szerinti 

országban elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot) és –

amennyiben szükséges– az általa adott meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott 

aláírás-mintáját is. 

 

24.4. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak megfelelően (eredetiben). 

 

24.5. A Kbt. 70.§. (3) bekezdése a felhívás részét képezi. 

 

24.6. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az 

alkalmassági követelményeket a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

 

24.7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban („eredeti” 

és „másolat” megjelöléssel), a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden 

oldalon szignózva, zárt, sérülésmentes csomagolásban, példányonként összefűzve kell 

benyújtani. A borítékra rá kell írni a következő szöveget: „Ajánlat – Közösségi Ház részleges 

felújítása – Ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 

 

24.8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 
 

24.9. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie Ajánlatkérő részére. Az 

ajánlatok postára adásából származó kockázat Ajánlattevőt terheli. 
 

 

 

Mezőkövesd, 2009. április 

 

 

 

 Tállai András 

 Ajánlatkérő képviseletében 
 



 

 

Az ajánlattevőknek az alábbi, kötelező tartalomjegyzék szerint kell ajánlatukat 

benyújtaniuk: 

 

a) Felolvasó lap 

 

b) Tartalomjegyzék 

 

c) Szerződés-tervezet 

 

d) igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok: 

-nyilatkozat kizáró okokról, a Kbt. 60. § (1), 61. § (1), 62. § (1) bekezdése alapján 

(eredeti) 

-nyilatkozat a legutolsó lezárt üzleti év mérlegéről (eredeti) 

-nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdése, illetve a 71. § (1) b) pontja tekintetében 

-nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről (eredeti), a szakmai 

önéletrajz (eredeti), képzettség igazolása (diplomamásolatok, igazolások egyszerű 

másolatban) 

-cégkivonat (ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 60 napnál nem régebbi, 

eredeti v. egyszerű másolat) 

-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását 

is tartalmazó) eredeti írásos meghatalmazás, 

-aláírási címpéldány (eredeti v. egyszerű másolat), 

-nemleges adóigazolás eredeti vagy egyszerű másolata (ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjától számított 90 napnál nem régebbi), 

-az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa képviselt vállalkozás 

nem áll csődeljárás és felszámolás alatt 

-közös ajánlattevők által kötött megállapodás, amennyiben vonatkozik ajánlattevőre 

-cégszerűen aláírt nyilatkozat a 2004. évi XXXIV. törvényben alapján (ajánlattevő 

mikro-, kis-, vagy középvállalkozás) 

 

 

 



 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint 

Ajánlatkérő, „Engedélyezési tervek készítése a Városi Galéria felújítására” tárgyában 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Kbt. IV. fejezetében 

foglaltak figyelembevételével a Kbt. 125.§. (3) bekezdés a.) pontja alapján. 

 

Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni nevezett feladat elvégzésére a jelen ajánlattételi 

felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével. 

 

1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

 

Szervezet:  

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Címzett: 

Tállai András polgármester 

Cím:  

Mátyás király út 112. 

Postai irányítószám: 

3400 

Város/Község:  

Mezőkövesd 

Ország: 

Magyarország 

Telefon: 

49/511-500 

 

Telefax: 

49/511-561 

E-mail: 

polghiv@mezokovesd.hu 

Internet cím (URL) 

 

 

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

1.3) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani   

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

2.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 125. §. (3) a.) kiegészítő szolgáltatás megrendelése 
 

Ajánlatkérő az ÉMOP-3.1.2/A azonosítójú, „Funkcióbővítő városrehabilitáció” tárgyú 

pályázati kiíráson túljutott az első fordulón. A második fordulón történő részvételhez 

szükséges a kiviteli terv benyújtása, ehhez azonban szükséges az engedélyezési tervek 

elkészítése, a korábban készített tervek módosítása a felmerült változások, változtatások miatt 

(ingatlan-tulajdonjogi változások, pályázati feltételek, stb.). 

A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, előre nem látható körülmények miatt 

kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, amely kiegészítő 

szolgáltatást műszaki és gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül 

nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől 

A szerződést a kizárólagos (szerzői) jogok védelme miatt egy meghatározott személy, illetve 

szervezet tudja teljesíteni. 

Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) és a 125. § (2) b) pontjában 

foglaltak szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez. 
 

 



 

 

3.) Szerződés meghatározása: 

Szolgáltatási szerződés 

CPV: 71.32.20.000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások 

 

4.) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Engedélyezési tervek készítése a  a Közösségi Ház részleges felújítására 

 

5.) Mennyiség: 10 pld. teljes tervdokumentáció nyomtatva és 1 pld. digitálisan CD vagy 

DVD lemezre kiírva. 

 

6.) A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112. NUTS-kód: HU-311 

 

7.) Teljesítés határideje: a tervdokumentációt legkésőbb 2009. június 19.-én ajánlatkérő 

részére át kell adni. 

 

8.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő 

tárgy: 71.32.20.000-7 •••• -•   •••• -•   •••• -• 
 

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A Kbt. 305. §. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a tárgyaláson kialakított feltételek 

szerint.  

 

10.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége: 

Kizárt. 

 

11.) Az ajánlatok elbírálása: 

Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 

alapján bírálja el (Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont) 

 

12.) Kizáró okok: 

Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki: 

a Kbt. 60. §. (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok hatálya alá, és a Kbt. 61. §. (1) 

bekezdés d) és e) pontjainak, és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá 

esik, 

Nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§. (1) bekezdés a),-b),-c) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik 

illetve ha a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdései szerinti szervezettel szembeni a Kbt. 

60. §. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. §. (2) – (3), (5) - (6) bekezdésében rögzítettek 

szerint kell igazolni. 

13.) Alkalmassági feltételek: 

13.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság: 



 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti évben, a 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján tett nyilatkozata szerint a mérleg szerinti 

eredménye negatív. 

Igazolási mód: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző lezárt üzleti év 

beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye vonatkozásában. 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől számított 90 napon belül rendelkezik adótartozással. 

Igazolási mód: nemleges adóigazolás (eredeti v. egyszerű másolat) 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha csődeljárás és/vagy 

felszámolás alatt áll. 

Igazolási mód: Ajánlattevő által cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat, hogy nem áll 

csődeljárás és/vagy felszámolás alatt. 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. §. 

(1) b) pont szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

 

13.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság: 

Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás 

tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 1 (egy) fő felsőfokú 

végzettséggel, legalább 1 (egy) éves szakmai gyakorlattal rendelkező, magyar anyanyelvű 

vagy felsőfokú magyar nyelvtudással rendelkező, munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, a Magyar Építész Kamara által 

bejegyzett, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II/B 1. pont szerinti „É2” 

jelű építész tervezői szakterületre bejegyzett, a tevékenységi kör tartalmát tekintve önálló és 

teljes körű, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező 1 fő tervezővel. 

 

Igazolási mód: Ajánlattevőnek csatolnia kell a végzettséget, a névjegyzékbe, hatósági 

nyilvántartásba vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű 

másolatát, a bemutatott szakember által saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát (Kbt. 67. §. 

(3) bekezdés d) pontja). Az önéletrajznak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

név, 

iskolai végzettség, 

anyanyelv, vagy nyelvtudás, 

szakmai tapasztalat, referenciák 

Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. § 

(1) b) pontja szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie. 

 

14.) Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal. 

 

15. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő 

címére): 

2009. május 15. 11 óra 

 

16.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Az ajánlatokat Polgármesteri Hivatal (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.) 

Polgármesteri Titkárságára kell benyújtani. 

 



 

 

17.) Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar 

 

18.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem 

Ideje: 2009. május 15. 11 óra 

 

19.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevő 

képviselője, az általuk meghívottak, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában 

meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 

20.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az 

ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 

 

20.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2009. május 19. 11 óra 

 

20.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

sz. fsz. 13. terem 

 

20.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt napon és időponttól kezdődően folytatja le a tárgyalást ajánlattevővel. Az 

ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de fenntartja magának a jogot, hogy az első 

tárgyalási forduló végén további tárgyalási forduló megtartásáról szabadon döntsön indokolt 

esetben. A tárgyaláson a felek a Kbt. 127.§. (2) bekezdésének keretei közt a szerződéses 

feltételekről szabadon tárgyalnak. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes 

jogkörrel rendelkező személlyel (személyekkel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a 

képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy 

ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást kell eredeti példányban becsatolnia, amely szerint az ajánlattevő 

képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az 

ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást mind a meghatalmazottnak, mind a 

meghatalmazónak alá kell írnia. A tárgyaláson jegyzőkönyv készül, melyet ajánlattevő aláír. 

A tárgyalások befejezésekor ajánlattevő írásban végső ajánlatot tesz, mely felolvasásra kerül. 

A végső ajánlattételi határidő lejártakor beáll az ajánlati kötöttség. 

 

21.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Várhatóan 2009. május 28. 11 óra 

 

22.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009.június 2. 

 

23.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. április 30. 

24.) Egyéb információk: 

24.1. Az eljárás eredményhirdetésének helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem, mint Ajánlatkérő nevében eljáró szerv, ezennel 

meghívja ajánlattevőt az eredményhirdetésre, további meghívót már nem küld. 
 

24.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi, 

az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát vagy az IM Cégnyilvántartó és 



 

 

Céginformációs Szolgálat által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban).  
 

24.3. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolni kell eredeti vagy egyszerű másolati példányban 

az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy a letelepedése szerinti 

országban elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot) és –

amennyiben szükséges– az általa adott meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott 

aláírás-mintáját is. 

 

24.4. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak megfelelően (eredetiben). 

 

24.5. A Kbt. 70.§. (3) bekezdése a felhívás részét képezi. 

 

24.6. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az 

alkalmassági követelményeket a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

 

24.7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban („eredeti” 

és „másolat” megjelöléssel), a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden 

oldalon szignózva, zárt, sérülésmentes csomagolásban, példányonként összefűzve kell 

benyújtani. A borítékra rá kell írni a következő szöveget: „Ajánlat – Közösségi Ház részleges 

felújítása – Ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 

 

24.8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 
 

24.9. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie Ajánlatkérő részére. Az 

ajánlatok postára adásából származó kockázat Ajánlattevőt terheli. 
 

 

 

Mezőkövesd, 2009. április 

 

 

 

 Tállai András 

 Ajánlatkérő képviseletében 
 

 



 

 

Az ajánlattevőknek az alábbi, kötelező tartalomjegyzék szerint kell ajánlatukat 

benyújtaniuk: 

 

a) Felolvasó lap 

 

b) Tartalomjegyzék 

 

c) Szerződés-tervezet 

 

d) igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok: 

-nyilatkozat kizáró okokról, a Kbt. 60. § (1), 61. § (1), 62. § (1) bekezdése alapján 

(eredeti) 

-nyilatkozat a legutolsó lezárt üzleti év mérlegéről (eredeti) 

-nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdése, illetve a 71. § (1) b) pontja tekintetében 

-nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről (eredeti), a szakmai 

önéletrajz (eredeti), képzettség igazolása (diplomamásolatok, igazolások egyszerű 

másolatban) 

-cégkivonat (ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 60 napnál nem régebbi, 

eredeti v. egyszerű másolat) 

-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását 

is tartalmazó) eredeti írásos meghatalmazás, 

-aláírási címpéldány (eredeti v. egyszerű másolat), 

-nemleges adóigazolás eredeti vagy egyszerű másolata (ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjától számított 90 napnál nem régebbi), 

-az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa képviselt vállalkozás 

nem áll csődeljárás és felszámolás alatt 

-közös ajánlattevők által kötött megállapodás, amennyiben vonatkozik ajánlattevőre 

-cégszerűen aláírt nyilatkozat a 2004. évi XXXIV. törvényben alapján (ajánlattevő 

mikro-, kis-, vagy középvállalkozás) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


