
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 157/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

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

Előadó   : Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

Referens:  Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

2/1.)Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájában indítható csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

2/2.)Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban 

indítható első osztályok számának meghatározása 

Előadó   : Gál János intézményvezető 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

3/1.)Beszámoló a VG ZRt. 2008. évi mérlegéről és a 2009. évi tervekről  

3/2.)Tájékoztató a Mezőkövesdi VG ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári 

üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Vanczák Zoltán VG ZRt vezérigazgató 

 

4.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Gondoskodás Alapítvány munkájáról, terveiről 

  Előadó: Dr. Molnár Károly elnök 

 

5.) Tájékoztató az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás beindításáról  

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

6.) Hímzett vagyon és festett bútorok gondozásba adása  

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

7.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

8/1.)Közbeszerzési eljárás a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési 

 munkálatokra 

8/2.)Közbeszerzési eljárás a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos független 

 mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Nagy István stratégiai referens 

    Pázmándi Tamás munkatárs 
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9.) Pályázatok benyújtása 

9/1.)  TEKI, CÉDE, TEUT pályázatok benyújtása  

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Nagy István stratégiai referens 

 

Sürgősségi indítvány: 

9/2.) Pályázat benyújtása ifjúságsegítő alkalmazására 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

Sürgősségi indítvány: 

9/3.) Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő termálvíz-hasznosításra épülő energetikai 

korszerűsítésre 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Vámos Zoltán fürdő vezető 

    Nagy István stratégiai referens 

 

10.) Indítványok, javaslatok 

10/1.) Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt 

 pályázatok elbírálása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Bocsi Annai irodavezető 

 

10/2.) Tájékoztató az interpellációra adott válaszról 

 

 

Z Á R T   Ü L É S 

 

11.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

11/1.) Önkormányzati bérlakás bérlete iránti kérelem elbírálása 

11/2.) Albert köz egy részének használatba adása iránti kérelem elbírálása 

11/3.) Lakbértartozásokkal összefüggő kérelmek  

11/4.)A Matyó Múzeum használata  tárgyában született megállapodás módosítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

      Sürgősségi indítvány: 

      11/5.) Mezőkövesd, Barack u. 58. sz. alatti ingatlan ügye 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs  

 

12.) Javaslat az Önkormányzat intézményeinek nyári karbantartási munkálatait 

végző kivitelezőkre 

Előadó   : Szobonya Sándor intézményvezető 
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13.)Funkcióbővítő város-rehabilitációval kapcsolatos engedélyezési tervek 

 elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás elbírálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

    Pázmándi Tamás munkatárs 

 

14.) Kitüntető díjak adományozása 

14/1.) „Abkarovits Jenő” és „Dr. Papp Zoltán” díjak 

14/2.) „Dr. Szűcs Géza” díj  

14/3.) „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj  

Előadó   : Bóta Gáspár Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és   

   Idegenforgalmi Bizottság elnöke 

   Molnár Istvánné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

   Vámos Zoltán Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

       Referens:   Bocsi Anna irodavezető 

 

        15.)Sürgősségi indítvány – Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatói  

              állásáról szóló tulajdonosi rendelkezés  

             Előadó:  Tállai András polgármester  

           Referens:  Dr. Csipke Adrienn munkatárs   

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 158/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Jelentés a 2009. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az, 10, 11, 12/2009. ÖK. sz. rendeletek, valamint a 

356, 366/2008., 34, 43, 44, 45, 56, 57, 59, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 93, 95, 

96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 

128, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 147 /2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról 

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

 

2.) A 268, 369/2008., valamint 65, 83, 84, 110, 116, 117, 119, 120, 129, 130, 131, 

132, 137, 138, 139, 154/2009. 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 sk. 

    jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 13/2009. (V.28.) 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 12 §-a egy új (5) bekezdéssel egészül ki. 

 

(1) Jelen szakasz (4) bekezdés c.) pontja alól mentesülnek azok a mezőkövesdi 

székhellyel rendelkező társadalmi, vagy civil szervezetek, amelyek működését az 

önkormányzat támogatási szerződésben meghatározottak alapján támogat. 

2.§ 

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

rendeletváltozással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 159/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájában indítható csoportok 

számának meghatározása 

 
 

 

 

Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájában a 2009/2010-es nevelési évben a 

Képviselőtestület 19 óvodai csoport működését engedélyezi.  

 

 

Felelős:            óvodavezető 

Határidő:          2009. szeptember 1.  

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 160/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat  

tagiskoláiban indítható első osztályok számának meghatározása  

 

 

A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok számának 

meghatározása a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 

 

A Képviselő-testület a 2009/2010-es tanévben indítható első osztályok és napközis 

csoportok számát a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

Mezőkövesdi tagintézményekben 4 első osztály 

Cserépfalui tagintézményben 1 első osztály 

A tardi tagintézményben 1-4 összevonással 1 osztály 

Napközis és tanulószobai csoportok száma Mezőkövesden: 15 csoport napközi, 

5 tanulószoba; Cserépfaluban, Bükkzsércen és Tardon 1-1-1 napközis csoport. 

 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő.:  értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 161/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 2008. évi mérlegéről   

és a 2009. évi tervekről 

 

 

 

 
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 2008. 

évi mérlegéről készült beszámolóját és a 2009. évi üzleti tervével elfogadja. 

 

 

Felelős:  polgármester, VG. ZRt. Vezérigazgató 

Határidő:  VG. ZRt. közgyűlése 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 162/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. Zsóry Gyógy és  

Strandfürdő 2009. évi nyári üzemelésre való felkészülése 

 

 

 

 
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

Zsóry Gyógy és Strandfürdő nyári üzemelésre történő felkészüléséről szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 
 

 

Felelős:  VG. ZRt. Vezérigazgató 

Határidő:   azonnal illetve folyamatos 

 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 163/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Gondoskodás Alapítvány munkájáról, 

terveiről 

 

 

 

 

 

A Képviselő testület a Mezőkövesdi Gondoskodás Alapítvány munkájáról és terveiről 

szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Elismerését fejezi ki a lakóotthon vezetőjének és munkatársainak az általuk végzett 

lelkiismeretes munkáért. 

 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 164/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Tájékoztató az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás  

beindításáról  

 

 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 

beindításáról szóló tájékoztatót megvitatta és elfogadta.  

 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:   azonnal  

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 165/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Hímzett vagyon és festett bútorok gondozásba adása. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 

 

1) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2007. (III.29.) ÖK. számú Rendelet 14 § alapján 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 megbízza a Matyó Népművészeti 

Egyesületet (3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.). 

2) A használat időtartama: két év 

3) A használat ellenértéke: ingyenes   

4) A használatba adás során a vagyontárgyak kezelésének és működésének szabályai: 

a) Megbízott használati jogánál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal 

jogosult és köteles az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatára, 

működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek 

viselésére, és köteles a használatában lévő vagyon számviteli előírások szerinti 

nyilvántartására és adatszolgáltatásra. 

b) Megbízott a használatában lévő muzeális anyag hasznosításával bevételeit növelő- 

bevételszerző tevékenységet nem folytathat, a vagyon felett tulajdonjogot nem 

szerezhet. 

c) Megbízott a szerződés aláírásától számított egy év elteltével köteles a Képviselő-

testületnek beszámolni a rá bízott vagyon feldolgozásának állapotáról. 

d) Megbízott a vagyont nem idegenítheti el, másnak bérbe, használatba nem adhatja, 

eredeti rendeltetésétől eltérően nem használhatja, nem alakíthatja át, azokról - a 

feldolgozáshoz szükséges digitalizálás, fotózáson kívül - másolatot nem készíthet 

csak a tulajdonos önkormányzat engedélyével. 

e) A vagyon harmadik személy részére történő kiadására, kutatására vonatkozóan 

köteles külön nyilvántartást vezetni. 

5) Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átadással kapcsolatban a hagyaték 

leltározását készíttesse el. A vagyonátadást követően felkéri a Jegyzőt a 

vagyonrendelet 2. sz. mellékletének a módosítására. 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:   Polgármester  

Határidő:   értelem szerint 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 166/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító 

okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

alábbi tartalommal elfogadja, és a 38/2009. (II.25.) ÖK. számú határozatot a következőképpen 

módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

         Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Szakágazati besorolás: 853100 – Általános középfokú oktatás 

 

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe, mezőkövesdi kistérség és 

a határain túli vonzáskörzet 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazotti 

és megbízásos jogviszony 

A intézmény feladata, tevékenységi köre: 

Alaptevékenysége:              

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 

80214-4  Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

A Gimnáziumban négy, illetve a nyelvi előkészítő osztályban öt évfolyamos, általános 

műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. 

80217-7  Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

A szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a tanuló a középiskolai évfolyamon 

felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába 

állásra, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra, az egy vagy két szakképzési 

évfolyam az OKJ-ban és a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó 

középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött 

szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. 

A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása 

céljából a Közoktatási törvényben meghatározott időkeretben. 

80224-1  Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 



Az érettségi vizsga utáni szakképzési évfolyamokon az 1/13. és 2/14. csoportokban az 

ügyviteli, a közgazdasági és a vele rokon (például kereskedelmi marketing, idegenforgalmi, 

stb.) középfokú és annál magasabb szintű szakmákra történik a felkészítés.  

 

OKJ szerinti szakképzés  

OKJ 33 346 01 0000 00 00 – irodai asszisztens 

OKJ 54 345 01 0010 54 03 – ügyintéző titkár (2 éves) 

OKJ 54 345 02 0000 00 00 – logisztikai ügyintéző (2 éves) 

OKJ 54 812 02 0010 54 02 – utazási ügyintéző (1 éves) 

OKJ 52 344 03 0000 00 00 – pénzügyi-számviteli ügyintéző 

OKJ 52 462 01 1000 00 00 – statisztikai és gazdasági ügyintéző 

OKJ 52 347 03 0000 00 00 – telefonos és elektronikus  

             ügyfélkapcsolati asszisztens 

   OKJ 52 347 02 0000 00 00 – személyes ügyfélszolgálati asszisztens 

 

75184-5  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

Az iskola közcélú munkásokat foglalkoztat. 

92403-6  Diáksport 

Az intézmény felvállalja a tanulási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű 

tanulók együtt nevelő – oktató, inkluzív, integrált oktatását: 

80215 – 5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése – 

oktatása (ezen belül)  

- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 

- mozgáskorlátozott 

- hallássérült  nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

  

 -     látássérült  gyengénlátó 

 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

nevelése – oktatása (ezen belül)  

- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 

- mozgáskorlátozott 

- hallássérült  nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

  

 -     látássérült  gyengénlátó 

 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása  



- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 

- mozgáskorlátozott 

- hallássérült  nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

  

 -     látássérült  gyengénlátó 

 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

80216-6  Gimnáziumi felnőttoktatás 

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

80219-9  Szakközépiskolai felnőttoktatás Az iskola a felnőttképzésről szóló 

2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során engedélyezett képesítések 

megszerzéséhez felnőttképzést folytat. 

Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

75195-2  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 

Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése.  

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamra vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet. 

 

2010. évtől új szakfeladatrend szerint: 

853111-1 Nappali rendszerű gimnázium oktatás (9-12/13.évfolyam)Gimnáziumi tanulók 

nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó rendszeres nevelésével, oktatásával, 

érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése. 

853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

12/13.évfolyam)Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

853114-1 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)A felnőttoktatásban részt vevő 

tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és 

életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és 

oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő 

felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

 

 



853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 

Szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó rendszeres 

nevelésével, oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 

történő felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13.évfolyam) 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

853124-1 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, 

a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú 

rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a 

kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 

oktatással kapcsolatos feladatok. 

 

OKJ szerinti szakképzés  

OKJ 33 346 01 0000 00 00 – irodai asszisztens 

OKJ 52 344 03 0000 00 00 – pénzügyi-számviteli ügyintéző 

OKJ 52 462 01 1000 00 00 – statisztikai és gazdasági ügyintéző 

OKJ 52 347 03 0000 00 00 – telefonos és elektronikus  

       ügyfélkapcsolati asszisztens 

    OKJ 52 347 02 0000 00 00 – személyes ügyfélszolgálati asszisztens 

 

 

853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai elméleti oktatásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

 

OKJ szerinti szakképzés: 

OKJ 54 345 01 0010 54 03 – ügyintéző titkár (2 éves) 

OKJ 54 345 02 0000 00 00 – logisztikai ügyintéző (2 éves) 

OKJ 54 812 02 0010 54 02 – utazási ügyintéző (1 éves) 

 

853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása. 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

931204-1 Iskolai diáksport tevékenység támogatása 

 

 



Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

856099-2  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése.  

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamra vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet. 

855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855933-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855935-2 Szakmai továbbképzések 

855937-2 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 167/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Bayer Róbert Városi Kollégium alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ alapító 

okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

alábbi tartalommal elfogadja és a 291/2008. (VIII.27.) ÖK. sz. határozatot a következőképpen 

módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:  Diákotthoni, kollégiumi 

szálláshelynyújtás 

 

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe, mezőkövesdi kistérség és a 

határain túli vonzáskörzet 

Az intézmény irányító szerve:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

      3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112 

 

Intézmény feladata, tevékenységi köre: 

Alaptevékenysége: 

 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok  

55131-5   Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

- Nappali rendszerű középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. 

- A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Szakképző 

Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, kiegészítése 

- A tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, 

képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai 

tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeinek biztosítása, 

az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

- Mezőkövesd Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, valamint ezen intézmények dolgozóinak 

szervezett étkeztetése: 

55141-4   Üdültetés 

55231-2   Óvodai intézményi közétkeztetés 

Óvodás gyermekeknek biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

552323-3   Iskolai intézményi közétkeztetés 

Iskolai tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

55233-4   Kollégiumi intézményi közétkeztetés 

Kollégiumi elhelyezésben részesülőknek biztosított étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. 

55241-1   Munkahelyi vendéglátás 

Munkáltató által üzemeltetett éttermi tevékenység. 



 

- Étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.-

a alapján: 

85321-1   Bölcsődei ellátás 

Bölcsődékben szervezett étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

85317-0   Ápoló-gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás 

Időskorúak intézményi ellátásához kapcsolódó étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

85318-1   Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 

Időskorúak átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó étkezéssel kapcsolatos feladatok 

85325-5   Szociális étkeztetés 

Szociális étkeztetésben részesülők ellátásával kapcsolatos feladatok. 

85326-6   Nappali szociális ellátás 

Nappali gondozásra szoruló időskorúak részére fenntartott klubok részére biztosított étkezési 

feladatok. 

- Közcélú munkások foglalkoztatása: 

75184-5   Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

 

Kiegészítő tevékenysége: 

- Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés: 

75195-0   Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként 

- A Gimnázium épületének fűtése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése: 

- A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem 

hosszabb időtartamra - vagy alkalomszerűen - bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő munkát, sporttevékenységet: 

75195-2   Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 

2010. évtől új szakfeladat rend szerint 

559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  

- Nappali rendszerű középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. 

- A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Szakképző 

Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, kiegészítése 

- A tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, 

képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai 

tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeinek biztosítása, 

az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

- Mezőkövesd Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, valamint ezen intézmények dolgozóinak 

szervezett étkeztetése: 

562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés 

Óvodás gyermekeknek biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

562913-1 Iskolai intézményi közétkeztetés 

Iskolai tanulóknak biztosított étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

 



562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

Kollégiumi elhelyezésben részesülőknek biztosított étkeztetéssel kapcsolatos feladatok. 

562917-1 Munkahelyi vendéglátás 

Munkáltató által üzemeltetett éttermi tevékenység. 

- Étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.-

a alapján: 

879011-1 Bentlakásos bölcsődei ellátás 

Bölcsődékben szervezett étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 

Időskorúak intézményi ellátásához kapcsolódó étkezéssel kapcsolatos feladatok. 

 

873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása 

Időskorúak átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó étkezéssel kapcsolatos feladatok 

889921-1 Szociális étkeztetés 

Szociális étkeztetésben részesülők ellátásával kapcsolatos feladatok. 

881011-1 Idősek nappali ellátása 

Nappali gondozásra szoruló időskorúak részére fenntartott klubok részére biztosított étkezési 

feladatok. 

 

- Közcélú munkások foglalkoztatása: 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

 

Kiegészítő tevékenysége: 

- Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés: 

- A Gimnázium épületének fűtése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése 

- A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem 

hosszabb időtartamra - vagy alkalomszerűen - bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő munkát, sporttevékenységet 

562917-2  Munkahelyi vendéglátás 

856099-2  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

         Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazotti 

és megbízásos jogviszony 

 

Az alapító okiratból törlésre kerül: 

 

- 11. sz. telephely  Mezőkövesd, Bogácsi út 2. 

-     12. sz. telephely  Mezőkövesd, Mátyás király út 90 



 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 168/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal elfogadja, 

a 451/2008. (XII.17.) ÖK. számú határozatot a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati valamint többcélú kistérségi 

társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

Működési köre:   Mezőkövesd közigazgatási területe 

 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

         Közszolgáltató szerv fajtája: közüzem 

 

Szakágazati besorolás: 841116 – Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

Az intézmény feladata:  

Alaptevékenysége: 

        2009.  2010.01.01-től 

Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási 

Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai    75175-7  

Építményüzemeltetés:       811000-1 

Az építményen belül végzett kombinált kisegítő szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált. 

belső takarítás, kisebb javítás, karbantartás, és egyéb kapcsolódó szolgáltatás) 

 

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások  

Elszámolásai       75192-2 841901-1 

 

Óvodai nevelés, ellátás     80111-5 851011-1 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

Oktatása       80121-4 

1-4 évf.         852011-1 

5-8 évf.         852021-1 

 

Alapfokú művészetoktatás     80131-3 

Zeneművészeti ágban        852031-1 

Képző és iparművészeti, táncművészeti szín és bábműv. 

ágban          852032-1 

 



Bölcsődei ellátás      85321-1 889101-1 

 

Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás  80214-4 

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évf.)   853111-1 

 

Diákotthoni, kollégiumi ellátás    55131-5 

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók  

Számára         559011-1 

 

Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 80217-7 

Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

(9-12/13 évf.)         853121-1 

 

Város és községgazdálkodási szolgáltatás   75184-5 

Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások    841403-1 

Közcélú foglalkoztatás       890441-1 

 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

Összefüggő szolgáltatások       841401-1 

Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb 

Szakértői szolgáltatás 

 

Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazott 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 169/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Városi Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal elfogadja, 

és a 391/2008. (X.29.) ÖK. számú határozatot a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 

Az intézmény típusa: Óvoda és bölcsőde 

 

Ellátandó alaptevékenység                                          2009.              2010. 01.01-től 

  Óvodai nevelés, ellátás                                       80111-5                    851011-1           

A gyermek  hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó , a teljes óvodai    

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység megszervezése. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

                                                                      80112-6 851012-1 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő 

speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő ellátása. 

 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása      

                                                                                                            851000-1     

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, kiadások. 

 

Bölcsődei ellátás                                                85321-1                   889101-1 

 

  Óvodai intézményi étkeztetés                        55231-2                      562912-1 

 

                   Munkahelyi vendéglátás                                     55241-1                          

                   Munkahelyi étkeztetés                                                                         562917-1 

 

                   Közcélú foglalkoztatás                                     75184-5                      890441-1 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

 összefüggő szolgáltatások                                           -                             841401-1 

 Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatások 

 

Kisegítő tevékenysége: 

 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés -                     682002-3 

 



Az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása 

harmadik személy részére. 

 

Kiegészítő tevékenysége 

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások / gyermekhotel/ 

-                             889109-2 

            Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek     -                               856099-1  

 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás    - 851013-1 

 Kizárólag a nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő foglalkozásokkal történő ellátása 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Kisegítő és vállalkozási  tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:  5   % 

 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató

      Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

     

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő költségvetési szerv 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazott 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 170/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal 

elfogadja, a 292/2008. (VIII.27.) ÖK. számú határozatot a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Az intézmény működési köre:  Mezőkövesd közigazgatási területe, mezőkövesdi 

kistérség és a határain túli vonzáskörzet 

Az intézmény irányító szerve:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

      3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 

80217-7  Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

A szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a tanuló a középiskolai évfolyamon 

felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába 

állásra, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra, az egy vagy két szakképzési 

évfolyam az  OKJ-ban és a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó 

középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött 

szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. 

A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása 

céljából a Közoktatási törvényben meghatározott időkeretben. 

80224-1  Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 

OKJ szerinti szakképzés:  

 

10. osztály utáni szakképzés     

Szakképesítés 

azonosító szintje 

Szakképesítések köre 

Szakképesítés 

megnevezése 

Szakképesítések köre 

szi

nt 

tanulm

ányi 

terület 

sor-

szá

m 

alap- 

szak- 

képe

sítés 

rész- 

szak- 

képes

ítés 

elága

zás 

ráépül

és 
szint 

sorszá

m 

31 521 09 1 0 0 0 00 00 Gépi forgácsoló 

31 521 01 0 0 1 0 31 03 

Mezőgazdasági  

gépszerelő, 

gépjavító 



31 341 01 0 0 1 0 31 02 

Élelmiszer és vegyi 

áru eladó 

33 543 01 1 0 0 0 00 00 Bútorasztalos 

33 522 04 1 0 0 0 00 00 Villanyszerelő 

33 542 05 0 0 1 0 33 03 Női szabó 

31 521 10 1 0 0 0 00 00 Géplakatos 

31 582 15 1 0 0 0 00 00 Kőműves 

          

Választható szakképesítés (igény szerint – fenntartói engedéllyel  - a fentiek helyett) 

31 582 09 0 0 1 0 31 04 

Vízvezeték és 

vízkészülék sz. 

31 582 09 0 0 1 0 31 03 

Központifűtés és 

csőhálózat sz. 

31 582 07 1 0 0 0 00 00 

Épület- és 

építménybádogos 

33 582 03 1 0 0 0 00 00 Burkoló 

33 582 01 1 0 0 0 00 00 Ács-állványozó 

Érettségi utáni szakképzés      

Szakképesítés 

azonosító szintje 

Szakképesítések köre 

Szakképesítés 

megnevezése 
 

Szakképesítések köre 

szi

nt 

tanulmá

nyi 

terület 

sor-

szá

m 

alap- 

szak- 

képes

ítés 

rész- 

szak- 

képesít

és 

elá

gaz

ás 

ráépül

és 
szint 

sorszá

m 

51 525 01 1 0 0 0 00 00 Autószerelő  

54 481 04 0 0 1 0 54 01 Gazdasági inf.  

52 341 05 0 1 0 0 52 02 Kereskedő  

           

Választható szakképesítés (igény szerint - fenntartói engedéllyel - a fentiek helyett) 

           

52 525 01 1 0 0 0 00 00 

Autóelektronikai 

műszerész 2 év 

54 521 01 0 0 0 0 0 0 

Gépgyártástechnoló

giai  technikus 2 év 

52 523 01 1 0 0 0 0 0 

Automatikai 

műszerész 2 év 

54 481 04 0 0 0 0 54 04 

Műszaki 

informatikus 2 év 

55 345 01 0 0 1 0 55 02 

Kereskedelmi 

szakmenedzser 2 év 

52 341 05 0 0 0 0 52 03 Ruházati kereskedő 2 év 

52 341 04 1 0 0 0 00 00 

Kereskedelmi 

ügyintéző 1 év 

52 342 01 0 0 0 0 00 00 

Marketing- és 

reklám ügyintéző 1 év 

54 481 03 0 1 0 0 52 02 

Számítástech.szoft-

verüzemeltető. 

500 

ó 



 

75184-5  Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

Az iskola közcélú munkásokat foglalkoztat. 

 

92403-6  Diáksport 

 

80219-9  Szakközépiskolai felnőttoktatás 

Felnőttoktatásban tanulók nappali rendszerű, a nappali oktatás munkarendje, valamint az esti, 

levelező vagy más sajátos munkarend szerinti szakközépiskolai tanórai foglalkozásokkal, az 

iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további 

tevékenységekkel kapcsolatos feladatok. 

 

80402-8  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

Alaptevékenységként végzett szakmai tanfolyami oktatás, vizsgáztatás. 

 

Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

 

75195-2  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 

75177-9  Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

- Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Részt vehet az 

iskolarendszeren kívüli oktatásban, továbbá az iskolai tanműhelyekben az 

alaptevékenységgel összefüggő vagy azt kiegészítő – ruhaipari, fémipari, gépjármű és 

mezőgazdasági gépszerelő, gépjármű vizsgáztatási – tevékenységet végezhet. 

75195-2  Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 

- Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem 

hosszabb időtartamra – vagy alkalomszerűen – bérletbe adhatja, ha az nem 

akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet. 

 

2010. évtől új szakfeladat-rend szerint: 

853121-1  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 

Szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó rendszeres 

nevelésével, oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 

történő felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

853124-1  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, 

a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú 

rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

853211-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a 

kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, 

oktatással kapcsolatos feladatok. 

 



           

10. osztály utáni szakképzés      

Szakképesítés 

azonosító szintje 

Szakképesítések köre 

Szakképesítés 

megnevezése 

 

Szakképesítések köre 
 

 

sz

in

t 

tanulmá

nyi 

terület 

sor-

szám 

alap- 

szak- 

képesít

és 

rész- 

szak- 

képesítés 

elágazá

s 
ráépülés 

szin

t 
sorszám 

 

31 521 09 1 0 0 0 00 00 Gépi forgácsoló  

31 521 01 0 0 1 0 31 03 

Mezőgazdasági 

gépszerelő, gépjavító  

31 341 01 0 0 1 0 31 02 

Élelmiszer és vegyi 

áru eladó  

33 543 01 1 0 0 0 00 00 Bútorasztalos  

33 522 04 1 0 0 0 00 00 Villanyszerelő  

33 542 05 0 0 1 0 33 03 Női szabó  

31 521 10 1 0 0 0 00 00 Géplakatos  

31 582 15 1 0 0 0 00 00 Kőműves  

Választható szakképesítés (igény szerint - fenntartói engedéllyel - a fentiek helyett  

31 582 09 0 0 1 0 31 04 

Vízvezeték és 

vízkészülék sz.  

31 582 09 0 0 1 0 31 03 

Központifűtés és 

csőhálózat sz.  

31 582 07 1 0 0 0 00 00 

Épület- és 

épitménybádogos  

33 582 03 1 0 0 0 00 00 Burkoló  

33 582 01 1 0 0 0 00 00 Ács-állványozó  

Érettségi utáni szakképzés      

Szakképesítés 

azonosító szintje 

Szakképesítések köre 

Szakképesítés 

megnevezése 
 

Szakképesítések köre 

szi

nt 

tanulmá

nyi 

terület 

sor-

szá

m 

alap- 

szak- 

képes

ítés 

rész- 

szak- 

képesít

és 

elág

azá

s 

ráépül

és 
szint 

sorszá

m 

51 525 01 1 0 0 0 00 00 Autószerelő  

54 481 04 0 0 1 0 54 01 Gazdasági inf.  

52 341 05 0 1 0 0 52 02 Kereskedő  

           

Választható szakképesítés (igény szerint - fenntartói engedéllyel - a fentiek helyett) 

           

52 525 01 1 0 0 0 00 00 

Autóelektronikai 

műszerész 2 év 

54 521 01 0 0 0 0 0 0 

Gépgyártástechnoló

giai  technikus 2 év 

52 523 01 1 0 0 0 0 0 

Automatikai 

műszerész 2 év 



54 481 04 0 0 0 0 54 04 

Műszaki 

informatikus 2 év 

55 345 01 0 0 1 0 55 02 

Kereskedelmi 

szakmenedzser 2 év 

52 341 05 0 0 0 0 52 03 Ruházati kereskedő 2 év 

52 341 04 1 0 0 0 00 00 

Kereskedelmi 

ügyintéző 1 év 

52 342 01 0 0 0 0 00 00 

Marketing- és 

reklám ügyintéző 1 év 

54 481 03 0 1 0 0 52 02 

Számítástech.szoftv

erüzemeltető. 

500 

ó 

52 841 03 0 0 0 0 00 00 

Repülőtéri földi 

kiszolgáló 

1 év 

100

0 ó 

 

 

853131-1  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) 

A szakiskolai tanulók nappali rendszerű, OKJ-ben szereplő, középiskola utolsó évfolyamának 

befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem között szakképesítés megszerzésére, 

szakmai vizsgára felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok. 

 

853221-1  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon. 
A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint végzett 

gyakorlati oktatással kapcsolat feladatok ellátása. 

 

853231-1  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

Olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű 

szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás, amely a szakmai és vizsgakövetelményekben 

meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára 

épül, és nem eredményez felsőfokú szakképesítést. 

855917-1  Középiskolai, szakiskola tanulószobai nevelés 
A közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett 

tanulószobai foglalkozások feladatai. 

890441-1  Közcélú foglalkoztatás 

Az iskolai közcélú munkásokat foglalkoztat. 

841401-1  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

931204-1  Iskolai diáksport tevékenység támogatása 

 

Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

856099-2  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

- Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Részt vehet az 

iskolarendszeren kívüli oktatásban, továbbá az iskolai tanműhelyekben az 

alaptevékenységgel összefüggő vagy azt kiegészítő – ruhaipari, fémipari, gépjármű és 

mezőgazdasági gépszerelő, gépjármű vizsgáztatási – tevékenységet végezhet. 



- Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem 

hosszabb időtartamra – vagy alkalomszerűen – bérletbe adhatja, ha az nem 

akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet. 

 

- -853000   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex        

                                             támogatása 

- 855931-2  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

- 855932-2  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

- 855933-2  Foglalkoztatást elősegítő képzések 

- 855935-2  Szakmai továbbképzések 

- 855937-2  Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

- 856000-2  Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

- 856091-2  Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

- 856092-2  Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások 

- 856099-2  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Sorszá

m 

A szakképesítés 

megnevezése 

A szakképesítés 

azonosító száma 

 

 

 

 

a jogosultságot 

megalapozó jogszabály 

száma 

1. Hegesztő 
31 521 11 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

2. 
Bevontelektródás 

hegesztő 

31 521 11 0100 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

3. 
Egyéb eljárás szerinti 

hegesztő 

31 521 11 0100 31 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

4. 
Fogyóelektródás 

hegesztő 

31 521 11 0100 31 

03 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

5. Gázhegesztő 
31 521 11 0100 31 

04 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

6. 
Hegesztő-vágó gép 

kezelője 

31 521 11 0100 31 

05 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

7. 
Volframelektródás 

hegesztő 

31 521 11 0100 31 

06 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

8.      

9. Emelőgépkezelő 
31 582 06 0100 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

10. 
Mezőgazdasági 

gépkezelő 

31 521 19 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

11. 
Fejő- és tejkezelőgép 

kezelője 

31 521 19 0010 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

12. Keltetőgép kezelő 
31 521 19 0010 31 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

13. Kertészeti gép kezelő 
31 521 19 0010 31 

03 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

14. Majorgép-kezelő 
31 521 19 0010 31 

04 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

15. 
Meliorációs, kert- és 

parképítőgép kezelő 

31 521 19 0010 31 

05 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

16. 
Mezőgazdasági erő- 

és munkagépkezelő 

31 521 19 0010 31 

06 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 



17. 
Mezőgazdasági 

rakodógépkezelő 

31 521 19 0010 31 

07 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

18. 

Mezőgazdasági 

szárítóüzemi 

gépkezelő 

31 521 19 0010 31 

08 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

19. 
Növényvédelmi 

gépkezelő 

31 521 19 0010 31 

09 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

20. 
Önjáró betakarítógép 

kezelője 

31 521 19 0010 31 

10 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

21. CNC-forgácsoló 31 521 02 0000   
1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

22. Gépi forgácsoló 31 521 09 1000   
1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

23. Esztergályos 
31 521 09 0100 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

24. Fogazó 
31 521 09 0100 31 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

25. 
Fűrészipari 

szerszámélező 

31 521 09 0100 31 

03  
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

26. Köszörűs 
31 521 09 0100 31 

04 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

27. Marós 
31 521 09 0100 31 

05 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

28. 

Közúti járművezetői 

kategóriás 

szakképesítések 

(„T”) 

00533020   
1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

29. Targoncavezető 
31 582 06 0100 31 

05 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

30. Könnyűgépkezelő 
31 582 06 0010 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

31. Nehézgépkezelő 
31 582 06 0010 31 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

32. Darukötöző 
31 582 03 0100 21 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

33. 
Számítógépes 

műszaki rajzoló 

54 481 01 0100 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

34. 
Számítástechnikai 

szoftverüzemeltető 

54 481 03 0100 52 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

35. 

Számítástechnikai 

képesítések- 

számítástechnikai 

alapismeret 

4600-20   
1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

36. 

Egyéb, más ágazatba 

nem sorolható 

képesítések –

továbbtanulási 

előkészítő 

tanfolyamok 

8900-20   
1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

      



37. Egészségügyi 

képesítések 

5000-20 1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

38. Ruházati kereskedő 
52 341 05 0100 52 

03 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

39. 
Kereskedelmi 

bolthálózat szervező 

52 341 05 0001 54 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

40. 
Kereskedelmi 

ügyintéző 

52 341 04 1000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

41. 
Kereskedő, 

boltvezető 

33 341 01 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

42. Raktáros 
31 341 02 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

43. 
Panziós, falusi 

vendéglátó 

31 812 01 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

44. 
Élelmiszer- és vegyi 

áru-eladó 

31 341 01 0010 31 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

45. Ruházati eladó 
31 341 01 0010 31 

05 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

46. Fehérnemű készítő 
33 542 05 0100 21 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

47. Lakástextil-készítő 
33 542 05 0100 21 

02 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

48. 
Munkaruha- és 

védőruha-készítő 

33 542 05 0100 21 

03 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

49. 
Textiltermék-

összeállító 

33 542 05 0100 21 

04 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

50. Virágbolti eladó 
33 215 02 0100 31 

01 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§  

51. 
Repülőtéri földi 

kiszolgáló 

52 841 03 0000 00 

00 
  

1993.évi LXXVI.tv. a 

szakképzésről 13.§ 

Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. 

Az intézmény típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

           Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti és megbízásos 

jogviszony 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

171 /2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása 

 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal 

elfogadja, a 293/2008. (VIII.27.) ÖK. számú határozatot a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás, egységes elvek 

alapján szervezett rendvédelmi szerv 

Az intézmény alaptevékenysége:  

2009. év: 

75166-9  Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás 

75167-0  Polgári védelmi tevékenység 

75192-2  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 

2010. január 1-től:  

842521-1  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

842522-1  Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 

842531-1  A polgári védelem ágazati feladatai 

842532-1  A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

843533-1  Az óvóhelyi védelem tevékenységek 

842541-1  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

842542-1  Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 

521012-1  Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 

559091-1  Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 

841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:   

2009. év: 

751669 A tűzoltó vízforrások ellenőrzése, szivattyúzás, vízszállítás, favágás, minden 

olyan szakmába vágó tevékenység, melynek elvégzése az alapfeladat ellátását 

nem akadályozza. 

751845  Város és községgondnokság 

2010. január 1-től: 

842521-2 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása szabad 

kapacitásainak kihasználása céljából tűzcsapellenőrzés, vízeltávolítás, 

vízszívatás, vízszállítás, fakivágás, magasban végzett munka végrehajtása, 

épületek, építmények bontási munkálatai, automatikus tűzjelzések fogadása 

speciális fogadóközpont létrehozásával, a tűzoltóság ingatlanának esetleges 



szabad helységeinek, eszközeinek eseti bérbeadása, rendezvények tűzvédelmi 

biztosítása, fegyver őrzése, bank kulcsainak őrzése, kisebb fuvarozás 

890441-2 Közcélú munkások foglalkoztatása 

 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézmény típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi 

             

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Ellátja a Polgárvédelmi Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait is.  

 

Illetékesség és működési terület:  

az 57/2005. (XI.30.) BM rendelet és a 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet alapján 

Elsődleges működési körzet: Illetékességi területe: 
Segítségnyújtási működési 

körzet: 

Bogács Bogács Balassagyarmat 

Borsodgeszt Borsodgeszt Berettyóújfalu 

Borsodivánka Borsodivánka Debrecen 

Bükkábrány Bükkábrány Eger 

Bükkzsérc Bükkzsérc Egyek 

Cserépfalu Cserépfalu Encs 

Cserépváralja Cserépváralja Gyöngyös 

Csincse Csincse Hajdúnánás 

Egerlövő Egerlövő Hatvan 

Gelej Gelej Heves 

Kács Kács Jászberény 

Mezőkeresztes Mezőkeresztes Karcag 

Mezőkövesd Mezőkövesd Kazincbarcika 

Mezőnagymihály Mezőnagymihály Kisvárda 

Mezőnyárád Mezőnyárád Kunszentmárton 

Négyes Négyes Mátészalka 

Sály Sály Mezőtúr 

Szentistván Szentistván Miskolc 

Szomolya Szomolya Nyírbátor 

Tard Tard Nyíregyháza 



Tibolddaróc Tibolddaróc Ózd 

Tiszabábolna Tiszabábolna Püspökladány 

Tiszadorogma Tiszadorogma Salgótarján 

Tiszavalk Tiszavalk Sátoraljaújhely 

Vatta Vatta Szendrő 

Egerfarmos  Szerencs 

Füzesabony   
Szolnok 

Mezőszemere   Tiszafüred 

Mezőtárkány   Tiszanána 

Szihalom   Tiszaújváros 

  Záhony 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló és a Mezőkövesdi Önkormányzat részére 

ingyenes használatba adott 1585. hrsz-ú 2465 m2 térmértékű ingatlan, felépítményekkel 

együtt és a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. Az intézmény a 

rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

 

A vagyon feletti rendelkezés 

A rendelkezés jogát az ingatlannal kapcsolatban a B-A-Z Megyei Önkormányzat, a tárgyi 

eszközök és készletek tekintetében Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja. 

Irányító és Alapító szerv neve, székhelye: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

172/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Városi Önkormányzat Rendelőintézet alapító okiratának módosítása 

 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Városi Önkormányzat Rendelőintézet alapító okiratának módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal 

elfogadja, a 290/2008. (VIII.27.) ÖK. sz. határozatot a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Járóbeteg szakorvosi ellátás, gyógyító, megelőző 

tevékenység 

 

Az intézmény működési köre:   Mezőkövesd és környéke: Bogács, Borsodgeszt, 

Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Gelej, Kács, 

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, 

Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Vatta, Borsodivánka, Tiszadorogma. 

 

Az intézmény alaptevékenysége:  
2009. év 2010. január 01-től 

 

851275  Járóbeteg szakorvosi ellátás 

  862211-1 Járóbeteget gyógyító szakellátás 

  862303-1 Fogorvosi szakellátás (Fogászati röntgen) 

  869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

  869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

  869037-1 Fizokoterápiás szolgáltatás 

  869039-1 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

 

851242 Járóbeteg gondozóintézeti ellátása 

862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása 

 

851253 Foglalkozás egészségügyi ellátás 

862232-1 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

 

851297 Anya gyermek csecsemő és nővédelem 

  862240-1 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás (MSzSz) 

 

851286 Védőnőszolgálat 

  869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 

  869042-1 Ifjúság- egészségügyi gondozás (iskola védőnői szolgáltatás)  

      751845 Város és község gondnokság 

  890441-1 Közcélú munkások foglalkoztatása 

 

 

 



 

      751922 Önkormányzatok elszámolásai 

  841901-1 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenységei: 

2009. év 2010. január 01-től 

851253 Foglalkozás egészségügyi ellátás 

  862231-2  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

 

Az intézmény kisegítő tevékenységei:  
2009. év 2010. január 01-től 

851275  Járóbeteg szakorvosi ellátás (helyiségek bérbeadása, hasznosítása) 

682002-3           Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az átmenetileg feleslegessé vált helyiségek bérbeadása, üzemeltetésével 

kapcsolatos kiadások. 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.. 

Kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 15 % 

Az intézmény alapító szerve: Mezőkövesdi Járási Tanács Hivatala 

Az alapítás éve: 1959 

Az alapítói jog gyakorlója és irányító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

    3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Az intézmény felügyeleti szerve:   

 Szakmai felügyeleti szerve: 

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége  

3530-Miskolc, Meggyesalja út 12.sz. 

  -     ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézete 

         3580-Tiszaújváros, Erzsébet tér 26. 

-    ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézet 

Mezőkövesdi Kirendeltsége 

 3400-Mezőkövesd, Marx u. 1. 

 

 Fenntartó felügyeleti szerve: 

- Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. 

  

Finanszírozási felügyeleti szerve: 

  -     Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár  

3530-Miskolc, Mindszent tér 3.sz. 

 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

          Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

Az intézmény vezetője:  Orvos-igazgató 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: közalkalmazotti és megbízási 

jogviszony 

 

 

 

 



 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

173 /2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi 

tartalommal elfogadja, a 289/2008. (VIII.27.) ÖK. számú határozatot a következőképpen 

módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános közigazgatás, irányítás 

  

A hivatal által ellátott alaptevékenységek:   

 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 

 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 

020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 

221214 Lapkiadás 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 

45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés 

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók számára 

551414 Üdültetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

633215 Utazásszervezés, idegenvezetés 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 

751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 

751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751296 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége 

751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 



751791 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

751856 Települési vízellátás és vízminőségvédelem 

751878 Közvilágítási feladatok 

751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 

751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 

801115 Óvodai nevelés 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

801313 Alapfokú művészet-oktatás 

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

851219 Háziorvosi szolgálat 

851264 Házi szakápolás 

851286 Fogorvosi ellátás 

851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

853211 Bölcsődei ellátás 

853233 Házi segítségnyújtás 

853244 Családsegítés 

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

853333 Munkanélküli ellátások 

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

921617 Színházi tevékenység 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 

921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 

92321-5 Múzeumi tevékenység 

924025 Verseny- és élsport 

926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

930910 Fürdő és strandszolgáltatás 

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 

 

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok 

 

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,   

átrakása 

382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése  

421100-1 Út, autópálya építése  

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

581900-1 Egyéb kiadói tevékenység  



591113-1 Egyéb televízióműsor-készítés 

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

773000-1 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  

813000 Zöldterület-kezelés 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 

841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

                            tevékenységek 

841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

                tevékenységek 

841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  

                választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó  

                tevékenységek 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

                 tevékenysége 

841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai 

841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841339-1 Munkanélküli ellátások finanszírozása 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával     

                     összefüggő szolgáltatások 

841402-1 Közvilágítás  

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  

                 elszámolásai 

841902-1 Központi költségvetési befizetések 

842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421-1 Közterület rendjének fenntartása 

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

882111-1 Rendszeres szociális segély 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1 Óvodáztatási támogatás 

882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202-1 Közgyógyellátás 



882203-1 Köztemetés 

889935-1 Otthonteremtési támogatás 

889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint  

                támogatásuk  

890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint  

                támogatásuk 

890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

890443-1 Közmunka 

900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123-1 Könyvtári szolgáltatások 

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

949900-1 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

960301-1 Hadisírok létesítése, gondozása  

960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján: Közhatalmi  

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 

 Ellátja az önállóan működő, külön 

együttműködési megállapodásban rögzített 

költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  köztisztviselői 

jogviszony 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

 
Sorszám Kód  Ingatlanjelleg megnevezése        Darabszám 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     1 00001 Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület         58 

     2 00002 Vizek, közcélú vízilétesítmények területei              11 

     3 00003 Zöldterület                                             40 

     4 00005 Termőföld                                              199 



     5 11100 Egylakásos épületek                                      1 

     6 11111 Szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, f  14 

     7 11211 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak            7 

     8 11212 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak társashá   1 

     9 11222 Három és annál több lakásos lakóépületek társasházi fo   9 

    10 11304 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye     1 

    11 12000 Nem lakóépületek                                         1 

    12 12125 Vendégházak                                              3 

    13 12201 Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei         4 

    14 12204 Egyéb hivatali épületek (irodaházak)                     6 

    15 12314 Vásárok                                                  2 

    16 12316 Fedett piacok                                            1 

    17 12318 Egyéb nagy-és kiskereskedelmi épületek                   6 

    18 12410 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminá   9 

    19 12420 Garázsépületek                                           3 

    20 12611 Művelődési otthon, ház, szabadidő központ, közösségi h   1 

    21 12622 Múzeum                                                   2 

    22 12631 Bölcsőde                                                 1 

    23 12632 Óvoda                                                    4 

    24 12633 Általános iskola                                         5 

    25 12635 Középiskola (gimnázium, szakközépiskola)                 1 

    26 12636 Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei)       1 

    27 12638 Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái       1 

    28 12639 Közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak és szakmai sz   1 

    29 12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek    1 

    30 12645 Háziorvosi rendelő                                       2 

    31 12646 Járóbeteg-szakellátás épülete                            1 

    32 12647 Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására sz   3 

    33 12649 Gyógyfürdők                                              1 

    34 12651 Labdajátékpályák                                         1 

    35 12654 Tornacsarnokok                                           1 

    36 12700 Egyéb nem lakóépületek                                   1 

    37 12721 a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák, stb.        1 

    38 12730 Történelmi vagy védett műemlékek                         10 

    39 12740 Máshová nem  sorolt egyéb épületek                        1 

    40 12741 tűzoltólaktanya                                           1 

    41 21000 Közlekedési infrastruktúra                                1 

    42 21110 Országos utak                                             1 

    43 21120 Helyi utak és utcák                                      24 

    44 21123 Belterületi gyüjtőutak                                   36 

    45 21124 Belterületi kiszolgáló és lakóutak                      449 

    46 21125 Külterületi közutak                                     218 

    47 21126 Kerékpárutak                                              2 

    48 21127 Gyalogutak és járdák                                     11 

    49 21129 Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek                         9 

    50 21534 nyílt vízelvezető árok, csatornák                        40 

    51 22225 Helyi távhő vezetékek (forró víz vagy gőz szállítására    1 

    52 23000 Komplex ipari létesítmények  (Nem épület jellegű kompl    5 

    53 24111 Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgás részére, autó-     3 

    54 24205 Hulladék komposztáló telep                                3 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

ÖSSZESEN:                                                           1220 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 174/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A   Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása 

 

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

 

1. A képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  alapító okiratának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbi tartalommal elfogadja, 

a 298/2008. (VIII.27.) ÖK. számú határozatát a következőképpen módosítja: 

 

Az alapító okiratba új rendelkezésként a következők kerülnek: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése 

 

Az intézménybe felvehető  

maximális létszám tagiskolai 

bontásban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bárdos Lajos Tagiskola                                    300 fő 

 

 Eltérő Tantervű Tagozat                                     40 fő 
 

 Mező Ferenc Tagiskola                                  425 fő 

  

 Szent Imre Tagiskola                                  425 fő 
 

 Ódorvár Tagiskola                                              90 fő 
 

 Hórvölgye Tagiskola                                          80 fő 
 

 Szabó Zoltán Tagiskola                                      40 fő 
 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény      600 fő 

 
 

Típus szerinti besorolás: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

       A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcs.funkció: Önállóan működő költségvetési szerv 

Szakágazati besorolás 

Alaptevékenység:    2009. 

80121-4 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 

80122-5 

Sajátos nevelési igényű általános isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

80123-6 

Általános iskolai felnőttoktatás 

80511-3 

 



Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

80131-3 

Alapfokú művészet-oktatás 

80521-2 

Pedagógiai szakszolgálat 

55241-1 

Munkahelyi vendéglátás 

55232-3 

Iskolai intézményi közétkeztetés 

75184-5 

Város és községgazdálkodási szolgáltatás 

 

2010.01.01-től 

 

852011-1 

1-4 évfolyam 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint 

(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 

oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás 

 

852021-1 

5-8 évfolyam 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola programja szerint 

(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 

oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás 

 

852012-1 

1-4 évfolyam 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő 

oktatása 

 

852022-1 

5-8 évfolyam 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint speciális eszközökkel, foglalkozásokkal történő 

oktatása 

 

Az általános iskola 1-4 és az 5-8 évfolyamán, a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek 

meghatározott időkeretekben az iskola programja szerinti oktatása 

852013-1 

1-4 évfolyam 

852023-1 

5-8 évfolyam 

 

852014-1 

1-4 évfolyam 

Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget 

megalapozó, alapfokú rendszeres 



 

852024-1 

5-8 évfolyam 

Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget 

megalapozó, alapfokú rendszeres 

 

855911-1 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások megszervezése 

 

855912-1 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális ellátásának megszervezése 

 

855914-1 

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások megszervezése 

 

855915-1 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális ellátásának megszervezése 

 

852031-1 

Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti ágban 

A zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás, a zeneművészetek területén meglévő 

tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészséget megalapozó, 

illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatás megszervezése 

 

852032-1 

Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti ágban 

A képző- és iparművészeti, táncművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás, a 

zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett 

művészi kifejezőkészséget megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő 

alapfokú oktatás megszervezése 

 

856011-1 

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Pedagógiai szakszolgálat ellátásának megszervezése 

 

856012-1 

Korai fejlesztés, gondozás 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés feladatainak megszervezése 

 

856013-1 

Fejlesztő felkészítés 

Fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok 

megszervezése 

 



856020-1 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok 

megszervezése 

 

931204-1 

Diáksport 

A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a tanórán kívüli sportfoglalkozások 

megszervezése 

 

852000-1 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, kiadások 

 

562917-1 

Munkahelyi étkeztetés 

 

562913-1 

Iskolai intézményi étkeztetés 

 

890441-1 

Közcélú munkások foglalkoztatása 

 

841401-1 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatások 

 

Kiegészítő tevékenység: 

2009. 

75195-2 

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 

2010.01.01-től 

856099-2 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Kisegítő tevékenység: 

2009.  

- 

 

2010.01.01-től 

682002-3 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik 

személyek részére 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
Maximum: 5 % 

 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti és 

megbízásos jogviszony 



 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 4. 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 175/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Közbeszerzési eljárás a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos  

kivitelezési munkálatokra 

 

 

 A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munkálatokra 

vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéshez. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:           polgármester 

 

 

 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int 

 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
Postai cím: 

Mátyás király út 112. 
Város/Község: 

Mezőkövesd 
Postai 

irányítószám:   

3400                  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 49/511-535 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

 

Fax: 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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 

szövetségi hatóság, valamint regionális és 

helyi szerveik 

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

  Regionális vagy helyi hatóság 

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

 Közjogi szervezet 

 Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet 

 Egyéb (nevezze meg):                  

 Általános közszolgáltatások 

 Védelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb (nevezze meg):                      

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?                           igen  nem  

mailto:polghiv@mezokovesd.hu


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák ellátása vállalkozási 

szerződés keretében. 

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

(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 

közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatásmegrendelés                                  
 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

X 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        •• 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd 

a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) 

A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Napfürdő út 4. 

(hrsz.: 7172/3) 

NUTS-kód                  HU311 

A teljesítés helye  

                

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés  helye  

                     

NUTS-kód                  •••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

létszáma •••  VAGY, adott esetben, maximális létszáma 

••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama:  Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: ••• 
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:                                                              



 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül:                         Pénznem:  

VAGY:                     és                    között  Pénznem:            

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák ellátása vállalkozási 

szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45200000-9 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45212100-7 

45212212-5 

45215110-1 

 

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

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?                 igen      nem  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)             igen      nem  

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

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                                                  
igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség  (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkáinak ellátása vállalkozási 

szerződés keretében.  

A pályázat megvalósítása keretében az alábbi beruházások, munkák kivitelezési munkáit kell ellátni: 

1. Fedett fürdő rekonstrukciója 

Kb. 1.000 m2 épületbővítés új öltözőkkel, 2 új gyermekmedencével, 3 wellness medencével, szauna 

világgal, kávézó-étterem, tornaterem, relaxálótér 

Kb. 280 m2 pince (gépészeti tér) kialakítása az új épületrész alatt 

Az új épületrész teljes körű épületvillamossági, épületgépészeti és víztechnológiai kialakítása 

Meglévő helyiségek átalakítása, kb. 250 m2 (manikűr, pedikűr, fodrászat kialakítása) 

Meglévő helyiségek felújítása kb. 290 m2 



Belső udvarok kialakítása kb. 48 m2 

Az építés által érintett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Beléptető kapuk és karórás beléptető és ellenőrző rendszer kialakítása 

Fedett gyógymedencék és a nosztalgiamedence építészeti és technológiai rekonstrukciója 

 

2. Ikermedencék rekonstrukciója 

Meglévő 1.000 m2-es élménymedence, 500 m2-es gyógymedence átépítésének építészeti munkái  

Sekély medence építése 72 m2 vízfelülettel 

Új gyermek pancsoló medence építése 106 m2 vízfelülettel 

3 utas csúszda építése 2,60 m maximális magassággal 

Vízgépház építése 160 m2 alapterülettel, a tetőn napozóterasszal 

Kiegyenlítő medencék építése 90 m2 és 16 m2 alapterülettel 

Új technológiai gépészeti rendszer kialakítása 

Élménygépészet technológiai elektromos szereléssel 

Medence körüli térburkolat építése 

A közműcsatlakozások kiépítése  

0,4 kV elosztóállomás rekonstrukciója, új létesítmények villamos betáplálásának kialakítása 

 

3. Öltöző épület építése 

Új öltöző épület építése 456 m2 alapterülettel, teljes körű épületgépészettel és épületvillamossággal, 

téliesített kivitelben 

Összekötő folyosó építése mobil oldalfalakkal 140 m2 alapterülettel 

Építéssel érintett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Épület körüli térburkolat kialakítása 

4. Hidrofor gépház és wc építése 

Meglévő hidrofór gépház átépítése 39 m2 

2 új hidrofor tartály technológiai bekötése 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 

5. Egyéb létesítmények 

A beruházáshoz kapcsolódó termálhőcserélős energetikai rendszer bővítése, kialakítása a beruházáshoz 

kapcsolódóan 

Hidegvizes kút kialakítása és technológiai bekötés kivitelezése 

Használati melegvíz-hálózat ellátó rendszer fejlesztése 

Külső térburkolatok építése 

Kerítés építése 

Parkoló bővítése 

Kör- hullám gépház technológiai rekonstrukciója 

kerékpárút rekonstrukciója, közvilágítással 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége részletesen a dokumentációban kerül leírásra és meghatározásra. 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége részletesen a dokumentációban kerül leírásra és meghatározásra. 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  880.000.000                        Pénznem:  HUF  

VAGY:               és               között         Pénznem:            

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                               

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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



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

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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:   ••   vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés            01/12/2009      (nap/hó/év)  

       befejezés        30/09/2010  (nap/hó/év) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

Késedelmi kötbér: 1.000.000.-Ft/nap, maximális összege a bruttó szerződéses ár 20 %-a  

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

Jótállási idő: a sikeres műszaki átadástól számított minimum 24 hónap teljes körűen 

Teljesítési biztosíték: A megvalósítás idejére vonatkozó teljesítési biztosíték mértéke a bruttó szerződéses ár 5%-

a, mely a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint teljesíthető. 

 

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

Előleg nyújtására nincs lehetőség. A teljesítéssel arányos részszámlák benyújthatók az ajánlati 

dokumentáció szerint. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a teljesítéstől 

számított 60 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (1)- (3) bekezdése alapján. 

Ajánlatkérő részszámlát a támogatási szerződésben szereplő ütemezéssel összhangban fogad be. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) 

Nem követelmény. 
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére  egyéb különleges feltételek?                         igen    nem  

(adott esetben) 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                             

 
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező 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: 

Kizáró okok: 

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § 

(1) bekezdésének a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.  

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontokban 

felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

kizáró okok hatálya alá esik. 

- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 



mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) 

bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

Igazolási mód: 

Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, 

továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően és a 

Kbt. 64. § (1) bekezdésének figyelembevételével igazolja, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-

t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó csatolja: 

 

P1.  A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több 

folyószámlája van, az összes folyószámláról) 

származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 60 

napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

- a vezetett bankszámla számát 

- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, 

- ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását 

megelőző egy évben sorban állás volt-e, és ha igen, 

milyen időtartamban 

 

 P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 

elmúlt 3 lezárt üzleti év vonatkozásában a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása 

egyszerű másolatban. 

P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 

pénzintézeti igazolás eredeti vagy egyszerű másolati 

példányát 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben:  

 

P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 

nyilatkozat szerint számláján a nyilatkozat kiállításától 

számított elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban 

állás volt 

 

 

 

 

 

 

 

P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója 

szerint a mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt 

üzleti év (2006., 2007., 2008.) valamelyikében negatív 

 

P3.  Nem rendelkezik legalább 100 millió Ft/év, 50 millió 

Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítással  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság    

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozója csatolja: 

 

 

M1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja 

alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző  

négy évben  befejezett (műszaki átadás-átvétellel 

lezárult) a közbeszerzés tárgykörébe tartozó 

(létesítmény építése vagy rekonstrukciója) építési 

beruházásainak ismertetése, a Kbt. 68. § (2) 

bekezdése szerinti referenciaigazolással (legalább 

az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és 

helye, nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően történt-e). A 

referenciaigazolásoknak egyértelműen kell 

tartalmaznia azokaz az adatokat, információkat, 

amelyekből az alkalmasság 

Az  alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen 

nem rendelkeznek: 

 

M1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző négy 

évből műszaki átadás-átvétellel lezárult 

legalább 3 db termál vagy strandfürdő, gyógy- 

vagy wellness-szálloda építésére vagy 

bővítésére/rekonstrukciójára vonatkozó 

összességében legalább bruttó 500 millió 

forint értékű referenciával és 

legalább 1 db gyógy/úszó/élménymedence 

építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozó 

legalább bruttó 100 millió forint értékű 

referenciával 

 

 

  



minimumkövetelményeinek való megfelelés 

megállapítható. A közös ajánlattevőként teljesített 

referencia esetében a referenciaigazolásból 

egyértelműen ki kell derülnie, hogy a 

referenciaként megjelölt munkák közül mely 

munkarészeket teljesített az ajánlattevő, illetve a 

közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó. 

 

M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezését, végzettségük és képzettségük 

ismertetését és igazolását, akiket ajánlattevő be 

kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek 

végzettségét és képzettségét igazoló okiratok, a 

névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt, 

illetve a kamarai regisztrációt igazoló okiratok, 

valamint a szakemberek saját kézzel aláírt 

szakmai önéletrajzának egyszerű másolatával. 

Az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek 

kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés 

teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és 

abban közreműködnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2. Nem rendelkeznek legalább az alábbi 

szakemberekkel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2. Legalább 

-1 fő FMV-Ép/A 

-1 fő FMV-Ép/ÉG 

-1 fő FMV-Ép/ÉV 

-1 fő FMV-KÉ/A, vagy FMV-KÉ/B 

-1 fő, FMV-VZ/A, vagy FMV-VZ/B 

-1 fő FMV-VI/A 

szakterület jelű felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező -tárgyi létesítmény 

paramétereit figyelembe véve- szakemberrel. 

 
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)                                                                             igen    nem     

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                                                     

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik                                                  
  

 

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:  

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 

közreműködő személyek nevét és képzettségét?                                                                                                                        

igen    nem   

 

 

 

 

 

 



 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt   

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

                                    

Tárgyalásos                                      Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?                    

igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a 

VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos                    A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

                                    

Versenypárbeszéd                           

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) 

Létszám    •••    

VAGY: minimum  •••  és, adott esetben, maximum•••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                             

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd) 

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                         igen      nem  

 

 



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 (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra 

bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

           a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben 

meghatározott szempontok 

Részszempont 

1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár 

2. Többlet jótállási idő években 

meghatározva (min.: 2) 

3. Megvalósítási határidő a 

munkaterület I. ütemének 

átadásától (naptári nap, max.: 

300) 

4. 

5. 

Súlyszám 

70 

20 

 

10 

 

Részszzempont 

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

Hirdetmény száma a HL-ben: •••• /S••• -•••••••  •• /•• /••••  (nap/hó/év) 



 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 

beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  10/08/2009  (nap/hó/év)                                                                      Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100.000    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, „Zsóry-kivitelezés” 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 09-10 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, illetve a részvételi határidő  
Dátum:  10/08/2009   (nap/hó/év)                                                                      Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)  

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum: •• /•• /••••  (nap/hó/év) 

IV.3.6) 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.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 

 •• /•• /2009 -ig (nap/hó/év) 

VAGY hónap(ok)ban:  ••3 vagy nap(ok)ban: •••  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     10/08/2009 (nap/hó/év )                                                                     Időpont: 10.00 óra 

Hely (adott esetben): 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112., Polgármesteri Hivatal A épület, fsz. 

13.sz. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)                                igen      nem  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk meghívott 

személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői. 

 



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                               

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem  

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

hivatkozási alapot:  

„Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1.Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: Az ajánlatokat zárt 

borítékban, fűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal 

rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, részenként egy eredeti és 

egy, az eredeti példányról készült másolatban kell benyújtani. Az egyes példányok borító 

lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. 

A borítékra a „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden - Kivitelezés”, 

valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése 

előtt!”. feliratot kell feltűntetni. 

2.Eredményhirdetés időpontja: 2009. augusztus 31. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112. fsz. 13. sz. tárgyaló 

3.Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. szeptember 15. 

4.A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. 

5.Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő egy alkalommal biztosít helyszíni bejárást, melynek 

időpontja: 2009. július 20. 10:00 óra, találkozási helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

út 112. fsz. 13. tárgyaló. 

6.Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített 

ajánlattevőt is meghatározza, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában 

meghatározott esetekben vele köt szerződést. 

7.Ajánlatkérő az ajánlattévő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 

alkalmasságának feltételeit és a minősített ajánlattévők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozza meg. 

8.Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: az egyes részszempontokra adható pontszám alsó és felső 

határa: 1-100 pont 

9.A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.3) szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, 

míg a legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma az egyenes 

arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott 

pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és 



súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 

10.Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 

felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, 

elérhetőségei (telefon, e-mail, fax, stb.), bírálati szempontok szerinti ajánlata. 

11.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi 

feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

12.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

13. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát, 

 - az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát, 

- a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

 - a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat 

 - nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél 

nem vezet számlát. 

14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli 

azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 

közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy 

a pénzügyi ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és 

köteles teljesíteni. 

15. Ajánlatkérő 1 alkalommal biztosít hiánypótlást a Kbt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

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. 

17. Ajánlatkérő az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-2.1.1/B-2008 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. november. 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. 

18 Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-2.1.1/B-2008 pályázat 

kedvezményezettje -a támogatási szerződés aláírása után- Mezőkövesd Város 

Önkormányzata lesz, azonban az ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal 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 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. 

19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.2.1) pontjában 

megjelölt munkák elvégzésére a munkaterületet ütemezetten adja át az alábbiak szerint: 

az 1., 2., 4., 5. pontok esetében: 2009. december 1.-én 

a 3. pont esetében 2010. március 1.-től. 

20. Ajánlatkérő szakáganként a kivitelezés időtartama alatt 3-3 mérnöknap tervezői 

művezetést biztosít. Ezen felül tervezői művezetést ajánlattevő a tervezőktől 60.000,- 

Ft/mérnöknap díjazás ellenében vehet igénybe. 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1024 Ország: Magyarország 

E-mail: 

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu 
Telefon: 36-1-336-7776 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzesek.hu Fax: 36-1-336-7778 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám:      Ország: 

E-mail:       Telefon:       

Internetcím (URL): Fax:       



VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. 

rovatot) 

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt. 323. §-a szerint. 

 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 
1024 

Ország: Magyarország 

E-mail: 

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu 
Telefon: 36-1-336-7776 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzesek.hu Fax: 36-1-336-7778 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   •• /•• /2009 (nap/hó/év) 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A 

VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám:3400 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Tállai András polgármester 

Telefon:  

49/511-500 

E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu 

 

Fax: 49/511-561 

Internetcím (URL): 

 

 



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  

                                                                       

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):                   Pénznem:             

VAGY:                     és                         között  Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •• /•• /••••      (nap/hó/év) 

                 Befejezés     •• /•• /••••      (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ----

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 176/2009. (V.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Közbeszerzési eljárás a Zsóry- fürdő fejlesztésével kapcsolatos független  

mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására 

 

 

 

A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos független mérnöki és műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a 

Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:           polgármester 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László 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 

 

 

 
 

 
 

 

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 út 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám:  

3400                   

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 

49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

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 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

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

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

mailto:kozbeszerzes@mezokovesd.hu


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  



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása. 

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                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        12 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd 

a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

                     

                     

NUTS-kód                  ••••• 

A teljesítés helye  

                

                

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

Mezőkövesd, Napfürdő út 4 

NUTS-kód                  HU311  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                                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 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása megbízási szerződés szerint. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71300000-1 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

71310000-4 

71311000-2 

71314310-8 

71315200-1 

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

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

szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem

 

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  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a 

„Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” tárgyú projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan 

(a kivitelezés kezdetétől a garanciális felülvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok 

megszüntetéséig) az alábbi feladatok ellátása: 

a beruházás megvalósításának FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak teljes körű 

ellátása 

az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerinti tervellenőri feladatok ellátása  

az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki ellenőri feladatok 

ellátása 

a beruházás megvalósítása során mérnöki tevékenység ellátása 

próbaüzem koordinálása 

kivitelezés jótállási időszakában rendelkezésre állás szükség és igény szerint  

a beruházás lezárásával, elszámolásával kapcsolatos mérnöki tevékenységek ellátása 

garanciális felülvizsgálat koordinálása  



a beruházás tájékoztatási és PR-feladatainak ellátásához szükséges információk biztosítása a PR 

feladatokkal megbízott vállalkozó részére, együttműködés a PR feladatokkal megbízott 

vállalkozóval 

A felügyelendő építési munkák terv szerinti mennyisége: 

1. Fedett fürdő rekonstrukciója 

Kb. 1.000 m2 épületbővítés új öltözőkkel, 2 új gyermekmedencével, 3 wellness medencével, szauna 

világgal, kávézó-étterem, tornaterem, relaxálótér 

Kb. 280 m2 pince (gépészeti tér) kialakítása az új épületrész alatt 

Az új épületrész teljes körű épületvillamossági, épületgépészeti és víztechnológiai kialakítása 

Meglévő helyiségek átalakítása, kb. 250 m2 (manikűr, pedikűr, fodrászat kialakítása) 

Meglévő helyiségek felújítása kb. 290 m2 

Belső udvarok kialakítása kb. 48 m2 

Az építés által érintett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Beléptető kapuk és karórás beléptető és ellenőrző rendszer kialakítása 

Fedett gyógymedencék és a nosztalgiamedence építészeti és technológiai rekonstrukciója 

 

2. Ikermedencék rekonstrukciója 

Meglévő 1.000 m2-es élménymedence, 500 m2-es gyógymedence átépítésének építészeti munkái  

Sekély medence építése 72 m2 vízfelülettel 

Új gyermek pancsoló medence építése 106 m2 vízfelülettel 

3 utas csúszda építése 2,60 m maximális magassággal 

Vízgépház építése 160 m2 alapterülettel, a tetőn napozóterasszal 

Kiegyenlítő medencék építése 90 m2 és 16 m2 alapterülettel 

Új technológiai gépészeti rendszer kialakítása 

Élménygépészet technológiai elektromos szereléssel 

Medence körüli térburkolat építése 

A közműcsatlakozások kiépítése  

0,4 kV elosztóállomás rekonstrukciója, új létesítmények villamos betáplálásának kialakítása 

 

3. Öltöző épület építése 

Új öltöző épület építése 456 m2 alapterülettel, teljes körű épületgépészettel és épületvillamossággal, 

téliesített kivitelben 

Összekötő folyosó építése mobil oldalfalakkal 140 m2 alapterülettel 

Építéssel érintett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Épület körüli térburkolat kialakítása 

 

4. Hidrofor gépház és wc építése 

Meglévő hidrofór gépház átépítése 39 m2 

2 új hidrofor tartály technológiai bekötése 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 

 

5. Egyéb létesítmények 

A beruházáshoz kapcsolódó termálhőcserélős energetikai rendszer bővítése, kialakítása a beruházáshoz 

kapcsolódóan 

Hidegvizes kút kialakítása és technológiai bekötés kivitelezése 

Használati melegvíz-hálózat ellátó rendszer fejlesztése 

Külső térburkolatok építése 

Kerítés építése 

Parkoló bővítése 



Kör- hullám gépház technológiai rekonstrukciója 

kerékpárút rekonstrukciója, közvilágítással 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége részletesen a dokumentációban kerül leírásra és meghatározásra. 

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

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

VAGY:  kezdés           2009/12/01.     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2010/12/31      (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) 

Késedelmi kötbér: 50.000 Ft/nap, maximális összege a bruttó szerződéses ár 20 %-a 

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 szolgáltatás ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján 

kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől 

számított 60 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (1)- (3) bekezdése alapján. 

Ajánlatkérő részszámlát a támogatási szerződésben szereplő ütemezéssel összhangban fogad be. 

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

Nem követelmény 

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

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

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

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § 

(1) bekezdésének a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.  

- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

 

Igazolási mód: 

-A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő 

részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján írásban kell 

nyilatkoznia.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-

t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó csatolja: 

 

P1.  A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több 

folyószámlája van, az összes folyószámláról) 

származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 60 

napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

- a vezetett bankszámla számát 

- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, 

- ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását 

megelőző egy évben sorban állás volt-e, és ha igen, 

milyen időtartamban 

 P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 

2007., 2008. év vonatkozásában a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása 

egyszerű másolatban. 

P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 

pénzintézeti igazolás eredeti vagy egyszerű másolati 

példányát 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, amennyiben:  

 

P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 

nyilatkozat szerint számláján a nyilatkozat kiállításától 

számított elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban 

állás volt 

 

 

 

 

 

P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye 2007., 

2008. évek valamelyikében negatív 

 

P3.  Nem rendelkezik legalább 10 millió Ft/év és 5 

millió Ft/káresemény értékű szakmai 

felelősségbiztosítással 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 



 

 

 

M1. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja 

alapján az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző 36 hónapos időszakban végzett, 

befejezett 2 darab, a közbeszerzés tárgyának 

megfelelő tárgyú / építési munkák független 

mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységének 

ellátása / referenciamunkájának ismertetését (a 

teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a 

szolgáltatás tárgya, és az ellenszolgáltatás 

összege, vagy a korábbi szolgáltatásmennyiségére 

utaló más adat megjelölésével).  Az ismertetéshez 

csatolandó a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti 

igazolás. 

 

M2. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezését, végzettségük és képzettségük 

ismertetését és igazolását, akiket ajánlattevő be 

kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek 

végzettségét és képzettségét igazoló okiratok, a 

névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt, 

illetve a kamarai regisztrációt igazoló okiratok, 

valamint a szakemberek saját kézzel aláírt 

szakmai önéletrajzának egyszerű másolatával. Az 

ajánlathoz csatolni kell a szakemberek kifejezett 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban 

közreműködnek.  

 

 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen 

nem rendelkeznek: 
 

M1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 

hónapos időszakban legalább 2 db befejezett, 

egyenként legalább bruttó 500 millió Ft értékű 

beruházás -melyek közül legalább egynek termál 

és/vagy strandfürdő fejlesztése (építése vagy 

felújítása) volt a tárgya- során a közbeszerzés 

tárgyának megfelelő / építési munkák független 

mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységének 

ellátása / szolgáltatás teljesítéséről szóló a Kbt. 68. 

§ (1) bekezdés szerinti referencia-igazolással, mely 

szerint a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt. 

 

M2. Legalább 

-1 fő É-I 

-1 fő M-I 

-1 fő G-I 

-1 fő V-I 

-1 fő, minimum KÉ-II 

-1 fő VZ-I 

-1 fő VI-I 

szakterület jelű építési műszaki ellenőri 

jogosultsággal rendelkező -tárgyi létesítmény 

paramétereit figyelembe véve- szakemberrel. 

Minden szakembernek rendelkeznie kell 

akkreditált vagy legalább 36 órás és akkreditált 

intézmény által tartott, FIDIC szerződéses 

rendelkezésekkel kapcsolatos tanfolyami 

végzettséggel 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem  

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem  

 
 

 

 

 

 



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:  

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 

műszaki szakértői jogosultság szabályairól  

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 

dokumentáció tartalmáról 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos   

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.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

Súlyszám 

      

      

 

      

 

      

 

      

Részszempont 

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                

Súlyszám 

      

      

 

      

 

      

 
      



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

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  

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:  2009/07/27  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

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

pénztárába történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-00000000 

sz. számlájára, „Zsóry-FIDIC” 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 09-10 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:  2009/07/27   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10.00 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:     2009/07/27   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. fsz. 13. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott személyek. 

 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                                         

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

                 igen      nem  

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

„Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 

azonosító számú pályázat 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. 08. 31. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009.09.15. 

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 ajánlattevőkkel egy fordulóban külön-külön tárgyal. A tárgyalás arra irányul, hogy 

az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson 

ajánlatának az árra vonatkozó részét módosíthatja. A tárgyalás lefolytatására a beadott ajánlatok 

beadásának sorrendje szerint kerül sor. 

A tárgyalás helyszíne: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 13. tárgyaló. 

 
A tárgyalás időpontja 2009. július 8. 10.00 óra 

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

          igen     nem  

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

                                                       

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:  

                                                             

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: 

                                                  

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      nem  

V.7) Egyéb információk: 

15.Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: Az ajánlatokat zárt borítékban, fűzve 

vagy kötve, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt a cégjegyzésre 

jogosult szignójával ellátva, részenként egy eredeti és egy, az eredeti példányról készült 

másolatban kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az 

’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. A borítékra a „Mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása - Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden”, valamint a „Nem 



bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. feliratot kell feltüntetni. 

16.Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 

felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, elérhetőségei 

(telefon, e-mail, fax, stb.) bírálati szempontok szerinti ajánlata. 

17.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek 

tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a 

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

18.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő 

lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat az ajánlattevőt terheli. 

19. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

 - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát, 

 - az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző 

által hitelesített másolati példányát, 

- a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

 - a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat 

 - nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél 

nem vezet számlát. 

6. Ajánlatkérő 1 alkalommal biztosít hiánypótlást a Kbt. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

7. 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. 

8. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 

aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös 

ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást 

ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és köteles teljesíteni. 

9. Ajánlatkérő az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-2.1.1/B-2008 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. november. 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. 



10. Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-2.1.1/B-2008 pályázat 

kedvezményezettje -a támogatási szerződés aláírása után- Mezőkövesd Város 

Önkormányzata lesz, azonban az ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal 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 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. 

 

11- Ajánlattevő a kivitelezés alapjául szolgáló, a Sáth és Társa Kft. által 2009.-ben 

készített tervdokumentációba ajánlatkérő székhelyén -a I.1 pontban megadott 

elérhetőségek útján előre egyeztetett időpontban- betekinthet munkanapokon 10-14 

óra között.  

 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/•• /••  (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 
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: 

Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Titkárság 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai irányítószám: 

3400 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Tállai András polgármester 

Telefon: 

49/511-500 

E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu 

 

Fax: 49/511-561 

Internetcím (URL): 

 

 



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 

177/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a Kossuth út felújítására  

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Kossuth út felújítása Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5308 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 4.544.770 

Igényelt támogatás bruttó 4.544.769 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 9.089.539 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

178/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Bajcsy Zsilinszky út felújítására  

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT támogatására 

pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Bajcsy-Zsilinszky út felújítása Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 3795 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 7.569.795 

Igényelt támogatás bruttó 7.569.795 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 15.139.590 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével  

            biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

179/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Bükkfa köz felújítására  

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Bükkfa köz felújítása Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 4999 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel Bruttó 2.379.386 

Igényelt támogatás bruttó  2.379.386 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 4.758.772 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

  

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

180/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Szent László tér összekötő útszakasz felújítására 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Szent László tér összekötő útszakaszának felújítása 

Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 1581/3 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 4.057.905 

Igényelt támogatás bruttó 4.057.905 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 8.115.810 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

181/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Kavicsos tó utca felújítására 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Kavicsos tó utca felújítása Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5387 

        A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 6.778.856 

Igényelt támogatás bruttó 6.778.856 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 13.557.712 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

182/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a Gróf Zichy János úti játszótér felújítására, bővítésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Gróf Zichy János úti játszótér felújítása, bővítése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 2955/6 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás bruttó 1.066.092 

Hitel - 

Igényelt támogatás bruttó 6.041.188 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 7.107.280 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2/2009 (II.26) ÖK. számú az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „Pályázati 

Önerő-egyéb” terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

183/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a Váczi Mihály úti játszótér felújítására, bővítésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Váczi Mihály úti játszótér felújítása, bővítése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 200/86 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás bruttó 761.112 

Hitel - 

Igényelt támogatás bruttó 4.312.962 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 5.074.074 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2/2009 (II.26) ÖK. számú az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „Pályázati 

Önerő-egyéb” terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

184/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása az Ifjúság úti játszótér felújítására, bővítésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Ifjúság úti játszótér felújítása, bővítése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5383/40 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 911.112 

Igényelt támogatás bruttó 5.162.962 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 6.074.074 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

185/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a VI.sz. tagóvoda fejlesztésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: VI. sz. tagóvoda fejlesztése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 2945/1 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 3.425.288 

Igényelt támogatás bruttó 19.409.961 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 22.835.249 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

186/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Mező Ferenc tagiskola fejlesztésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Mező Ferenc tagiskola fejlesztése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5383/20 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 3.463.602 

Igényelt támogatás bruttó 19.627.075 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 23.090.677 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

187/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása játszóterek felújításához kapcsolódó közcélú 

foglalkoztatásra 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Játszóterek felújításához kapcsolódó közcélú foglalkoztatás 

anyagbeszerzése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 2955/6, 200/86 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel Bruttó 486.457 

Igényelt támogatás Bruttó 2.756.586 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen Bruttó 3.243.043 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

188/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

Pályázat benyújtása közterületi járdák felújításához kapcsolódó 

közcélú foglalkoztatás anyagbeszerzéséhez 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Közterületi járdák felújításához kapcsolódó közcélú foglalkoztatás 

anyagbeszerzése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 2039, 1673, 5930 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 565.007 

Igényelt támogatás bruttó 3.201.706 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 3.766.713 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

189/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a térfigyelő rendszer bővítésére  

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Térfigyelőrendszer bővítése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 4137/2, 1068/2/A, 4696 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 675.793 

Igényelt támogatás bruttó 3.829.490 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 4.505.283 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

190/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Sas úti járda építésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Sas úti járda építése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5460 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 786.756 

Igényelt támogatás bruttó 4.458.275 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 5.245.031 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

191/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

Pályázat benyújtása a Jegenyesor úti járdaépítésre 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Jegenyesor úti járda építése Mezőkövesden 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 869, 705, 799/2 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás - 

Hitel bruttó 3.275.599 

Igényelt támogatás bruttó 18.561.724 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 21.837.323 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét banki hitel felvételével 

biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

  Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

192/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása Klementina településrész közvilágítás bővítésére 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2009. 05. 27.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: Klementina településrész közvilágítási bővítése 

A fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 0186/99, 0186/100, 0186/104,  

0186/107, 0186/109,  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás bruttó 396.316 

Hitel - 

Igényelt támogatás bruttó 2.245.787 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 2.642.103 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2/2009 (II.26) ÖK. számú az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „Pályázati 

Önerő-egyéb” terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

A szükséges saját forrást biztosítja. 

A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét 

követő 90 napon belül megköti 

A támogatással megvalósuló beruházás fenntartásáról, üzemeltetéséről 

legalább 5 éven keresztül gondoskodik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket mindenkori éves 

költségvetésében fedezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a pályázat benyújtására. 

   

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

   jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

193/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása ifjúságsegítő alkalmazására 

 

A Képviselő-testület támogatja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 

az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi 

Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18) 

SZMM rendelete alapján komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek 

támogatására kiírt A komponensú pályázat beadását ifjúságsegítő alkalmazására. 

A pályázat 747.700.-Ft-os önrészét (mely részben társadalmi munkát is magában 

foglal), a 2009. évi költségvetés 921927. egyéb kulturális sport szakfeladatok tételen 

szereplő összeg terhére vállalja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

194/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő termálvízhasznosításra-épülő  

energetikai korszerűsítésére 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú 

(Helyi hő-és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal) pályázati 

kiírásnak megfelelően pályázat benyújtását határozta el a Zsóry-fürdő 

termálvíz-hasznosításra épülő energetikai korszerűsítése tárgyában.  

A pályázat célja: a gázenergia kiváltása és környezetkímélő, alternatív 

energia (termálvíz másodlagos) hasznosítása. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy az 104.170.000 Ft + ÁFA bekerülési 

költségű beruházáshoz szükséges 40 %-os Önerőt biztosítja (41.670.000 Ft + 

ÁFA). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

195/2009. (V. 27.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok,  

egyházak támogatására  

 

 

 

          Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre a társadalmi  

          szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által közművelődési  

          megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre kiírt pályázatokat a  

          melléklet (1.sz. Melléklet) szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a 

szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg. 

                        

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Csiger Lajos sk.       Nyeste László sk. 

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


